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Looptijd regeling:
van de dag na bekendmaking in provinciaal blad tot - (geen einddatum)
Verantwoordelijke afdeling: Landelijk gebied
Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend
dat zij in hun vergadering van 2 november 2010 hebben vastgesteld:
de volgende wijziging van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg
Artikel I. Wijziging verordening
De Verordening inrichting landelijk gebied Limburg wordt als volgt gewijzigd.
A.
Aan artikel 1 wordt toegevoegd:
g. Social Return on Investment: het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop-,
aanbestedings- en subsidieverleningstrajecten zodat de subsidieontvanger een bijdrage levert aan het
provinciaal beleid ten aanzien van:
− bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De concrete
invulling hiervan gebeurt aan de hand van reguliere banen, leerwerkplekken, stageplekken en
(werk)ervaringsplaatsen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren zonder
startkwalificatie;
− bevorderen van maatschappelijke participatie. De concrete invulling hiervan gebeurt in dit verband
aan de hand van een expliciete koppeling van kansarme, kwetsbare en niet actieve burgers en
activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.
B.
Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:
10. Gedeputeerde Staten kunnen de subsidieontvanger ten aanzien van Social Return on Investment
nadere verplichtingen opleggen.
C.
In artikel 14 tweede lid onder b wordt voor ‘subsidiebedrag’ toegevoegd: verleend.

D.
In de bijlage wordt een nieuwe paragraaf 1.19 toegevoegd, luidend als volgt:
Paragraaf 1.19 Sloop glastuinbouwbedrijven
Sluit aan bij operationeel doel (code)

pMJP Ldb 3.3

Beoogde activiteiten

Sloop van kassen, gebouwen en verhardingen opgericht ten
behoeve van de uitoefening van het glastuinbouwbedrijf bij te
beëindigen of beëindigde bedrijven.
Subsidie kan alleen worden aangevraagd als de regeling van
deze paragraaf door een bekendmaking door Gedeputeerde
Staten is opengesteld. Een ondernemer kan zich vrijwillig
inschrijven op de provinciale tenderregeling die gedurende
een aantal weken wordt opengesteld.

Aanvrager

Glastuinders die hun bedrijfsvoering reeds hebben beëindigd
en tuinders die hun glastuinbouwactiviteiten gaan
beëindigen.
Gehele provincie Limburg.
Vergoedingen kunnen bij overinschrijving van de regeling
worden geprioriteerd op basis van onder andere de
gebiedswaarden (als aangeduid in POL2006), waarbij in
volgorde van prioriteit de bedrijfslocatie geheel of meer dan
de helft gelegen moet zijn in:
1.
Provinciale ontwikkelingszone groen (P2)
2.
Stroomvoerend winterbed van de Maas (P3)
3.
Waterbergend winterbed van de Maas (P3)
4.
(Beek)dalen en laagtes buiten het Maasdal (P3)
5.
Overige knelgevallen (overige P’s).

Toepassingsgebied

Bij de openstelling van deze regeling kunnen Gedeputeerde
Staten een nadere prioritering stellen.
De tenderregeling is niet van toepassing op bedrijven
gelegen in de Ecologische hoofdstructuur (P1). Deze
bedrijven kunnen aanspraak maken op de gelden uit het
pMJP 2007-2013 bestemd voor de opkoop van kavels
gelegen in de EHS.
Ook sloop in concentratiegebieden en projectvestigingen
voor glastuinbouw (POL2006, kaart 5i) valt buiten deze
regeling.
Subsidiabele kosten

De sloopvergoeding wordt bepaald op basis van een vaste
2
vergoeding per m . Sloop van de woning valt buiten de
regeling.
Te slopen materie
per m2
Glasopstand

Subsidievergoeding
€4

2

Betonnen teeltvloer (geen gangpaden) € 2,50
Bebouwing
€ 25
De sloopvergoeding is mede afhankelijk van de grootte van
de locatie:
2

Oppervlakte ondergrond per m
vergoeding
glasopstand
0
- 10.000
10.000 - 20.000
20.000 - 40.000
Meer dan 40.000
Subsidiepercentage

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

Aanvullende
2
per m
€0
€2
€3
€5

Zie het vermelde onder subsidiabele kosten.
Voor de periode 2009 tot en met 2013 geldt het volgende
subsidieplafond: € 2.800.000.00
Deelnemende bedrijven aan de sloopregeling dienen de
uitoefening van het glastuinbouwbedrijf ter plekke geheel te
beëindigen en mogen deze uitoefening elders niet
voortzetten. De planologische bestemming evenals de
vergunningen ten behoeve van de uitoefening van het
glastuinbouwbedrijf dienen te worden aangepast aan de
nieuwe situatie, waarbij vestiging van een nieuw
glastuinbouwbedrijf uitgesloten wordt.
Bij de openstelling kunnen Gedeputeerde Staten nadere
eisen, voorwaarden en verplichtingen stellen.
De door de provincie betaalde sloopsubsidie wordt als
voorfinanciering voor gemeenten ingezet. In een
overeenkomst tussen provincie en gemeente worden
afspraken gemaakt over terugbetaling van de
subsidiegelden. De terugbetaling van de voorfinanciering is
aan de orde wanneer de gemeente kwaliteitsbijdragen voor
uitbreiding van glastuinbouwbedrijven ontvangt via
toepassing van de beleidsregel Limburgs Kwaliteitsmenu.
De ontwerp-beleidsregel ligt vanaf 24 juni 2009 tot
1 september 2009 voor een ieder ter inzage in de
gemeentehuizen van de Limburgse gemeenten en het
Gouvernement overeenkomstig de aldaar gebruikelijke wijze.
EU: geen EU-kader
Er is geen sprake van een steunmaatregel: subsidie wordt
verstrekt aan particulieren (voormalig glastuinders) of
glastuinders welke hun bedrijf beëindigen en niet meer als
onderneming aan economisch verkeer deelnemen.
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E.
In de bijlage wordt een nieuwe paragraaf 1.20 toegevoegd, luidend als volgt:
Paragraaf 1.20 Herstructurering concentratiegebieden glastuinbouw Noord- en Midden-Limburg
Sluit aan bij operationeel doel (code)

pMJP Ldb 3.2

Beoogde activiteiten

Activiteiten ter verbetering/optimalisering van de (ruimtelijke)
structuur van de concentratiegebieden glastuinbouw, te
weten activiteiten in:
• De voorbereidingsfase: haalbaarheidsonderzoeken,
inrichtingsplannen, businessplannen.
• De realisatiefase: ondergrondse en bovengrondse
infrastructurele werken, ontsluiting, landschappelijke
inpassing van het gebied, bouwrijp maken van locaties,
samenvoeging van meerdere bedrijfslocaties,
verplaatsing, etc.
Aantal: 14 concentratiegebieden

Aanvrager

Land- en tuinbouwers en samenwerkingsverbanden van
tuinders, overheden en andere instanties die zich bezig
houden met projecten gericht op structuurverbetering in de
concentratiegebieden glastuinbouw.

Toepassingsgebied

Concentratiegebieden glastuinbouw (zie POL2006, kaart 5i,
actualisatie 2008).

Subsidiabele kosten

Kosten van activiteiten genoemd onder ‘Beoogde
activiteiten’.

Subsidiepercentage/bedrag

Maximaal 45% van de subsidiabele kosten tot een maximum
van € 144.000,- per concentratiegebied. Maximaal 15% (tot
een maximum van € 48.000,-) van de subsidiabele kosten
mogen aangewend worden voor activiteiten van de
voorbereidingsfase.
Wanneer de normbedragen voor de subsidiegelden niet
(volledig) besteed worden in één concentratiegebied, bestaat
de mogelijkheid deze in overleg met de belanghebbenden
aan te wenden voor een ander concentratiegebied.
Voor de periode 2009 tot en met 2013 geldt het volgende
subsidieplafond: € 2.800.000,-

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

Indien de subsidieaanvrager geen gemeente is dient de
aanvrager aan te tonen dat de gemeente bereid is mee te
werken aan het project.
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Het project moet gericht zijn op het scheppen van
mogelijkheden voor de realisatie van een geclusterde
nieuwvestiging/uitbreiding van meerdere
glastuinbouwbedrijven. Tevens dient er sprake te zijn van
een gebiedsgerichte aanpak waarbij verbetering van
ruimtelijke gebiedskwaliteiten het uitgangspunt is.
EU:
Aanvrager is een landbouwer.
Haalbaarheidsonderzoeken, inrichtingsplannen en
businessplannen; artikel 15, lid 2, onder c van de
Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15
december 2006. De steun wordt in natura in de vorm van
gesubsidieerde diensten toegekend en mag niet de vorm
aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de
producent.
Bouwrijp maken van locaties; artikel 4, lid 4 onder a van de
Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15
december 2006. Subsidiepercentage alle overheden samen
maximaal 40%.
Samenvoeging van meerdere bedrijfslocaties: artikel 13 van
Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15
december 2006. Beperkt tot juridische en administratieve
kosten, waaronder de opmetingskosten, van een
ruilverkaveling.
Landschappelijke inpassing van het gebied:
Verordening (EG), nummer 1860/2004, betreffende de
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op
de minimis-steun van de landbouwsector. De totale steun is
dan maximaal € 7.500,- over een periode van 3
belastingjaren.
Ondergrondse en bovengrondse infrastructurele werken,
ontsluiting;
artikel 20, sub b, onder v juncto artikel 30 van verordening
1698/2005 van de Raad van 20 september 2005.
Verplaatsing; artikel 6 Verordening (EG) nr. 1857/2006 van
de Commissie van 15 december 2006.
Aanvrager is geen landbouwer of andere ondernemer: geen
EU-kader.
De aan overheden verleende financiering is geen
staatssteun als werkzaamheden uitsluitend publieke doelen
dienen en geen economische voordeel toekomt aan
ondernemers.
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F.
Hoofdstuk 2 van de bijlage komt te luiden:
Hoofdstuk 2

Toerisme en recreatie

2.1 Gebiedsontwikkeling Leisure
Sluit aan bij operationeel doel (code)

pMJP PA.TR 1, 2 en 4

Beoogde activiteiten

Stimuleren integrale gebiedsontwikkeling waarbij Leisure een
belangrijke economische drager is en Leisure een positieve
bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij vindt
duurzame afstemming plaats tussen economische ontwikkeling
(Leisure) in relatie tot ruimtelijke en sociale kwaliteit van een
gebied of regio. Leisure wordt hiermee een duurzame
economische factor.
Steun wordt verleend voor:
• Visie- en planvorming onderdeel Leisure binnen integrale
gebiedsontwikkelingsprocessen, waarbij Leisure een
belangrijke economische drager is. Deze visie- planvorming
dient tot stand te komen door samenwerking tussen publieke
en private partners.
• Stimulering van de totstandkoming van strategische
allianties, d.w.z. publiek-private samenwerking tussen
partners binnen en buiten de Leisure sector.
• Ontwikkeling en toepassing van regionale beeldverhalen als
integraal onderdeel van het gebiedsontwikkelingsproces.
• Innovatieve pilotprojecten op het vlak van Leisure die een
positieve bijdrage leveren aan de integrale
gebiedsontwikkeling.
• Het ontwikkelen, overbrengen en benutten van kennis bij
partners op het vlak van leisure en gebiedsontwikkeling en
regionale beeldverhalen.
• Investeringen in de fysieke toeristische infrastructuur als
onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling dan wel
investeringen in algemene infrastructuur die een positieve
bijdrage leveren aan de toeristische ontsluiting van het
gebied.
• Aankoop van gronden die nodig voor het realiseren van de
gewenste Leisure-ontwikkeling binnen een beeld bepalende
ontwikkeling.

Aanvrager

Toepassingsgebied
Subsidiabele kosten

Overheden en alle natuurlijke of rechtspersonen, niet zijnde een
lid van het landbouwhuishouden als bedoeld onder maatregel
311 POP-2.
Gehele provincie Limburg
• De bouw of verbetering van onroerende goederen; kosten
voor de aankoop, aanleg en verbetering (incl. het opheffen
van knelpunten, verbetering van de verkeersveiligheid) van
lineaire recreatieve infrastructuur zoals fietsroutes,
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•
•

•

•

wandelroutes, vaarroutes en ruiterpaden met de daarbij
behorende toeristische voorzieningen zoals picknickbanken,
fietsrekken, informatieborden, schuilhutten en bijbehorende
beplanting.
Grondverwerking: grondaankopen zijn subsidiabel tot een
maximum van 10% van de totale subsidiabele projectkosten.
Eenmalige kosten voor het tot stand komen van integrale
visie- en planvorming betreffende het onderdeel Leisure. Het
betreft voorbereidings-, proces-, plan- en organisatiekosten,
architectenkosten, ingenieurbureaus, adviesondersteuning.
Eenmalige kosten voor totstandkoming publiek-private
samenwerking (proceskosten, voorbereidingskosten,
businessplan) en opstarten samenwerkingsprojecten.
Loonkosten van het direct bij de uitvoering van het project
betrokken personeel alsmede kosten van eigen arbeid van
de aanvrager in het kader van het project.

Bijdragen in natura (Verordening (EG) nr. 1974/2006 art. 54)
Investeringen met bijdragen in natura van een begunstigde uit
de overheids- of de privésector, nl. de levering van goederen of
diensten waarvoor geen facturen of gelijkwaardige stukken
gestaafde betaling in geld wordt gedaan, zijn subsidiabel.
Voorwaarde is dat het bijdragen betreft in de vorm van
de inbreng van grond of onroerend goed, bedrijfsuitrusting of
grondstoffen, onderzoeks- of beroepsactiviteiten of onbetaald
vrijwilligerswerk. Hierbij dient de financiële waarde ervan
onafhankelijk te worden beoordeeld en geverifieerd.
In geval van de inbreng van grond of onroerend goed wordt de
waarde gecertificeerd door een onafhankelijke bevoegde
taxateur of bevoegde officiële instantie.
In het geval van onbetaald vrijwilligerswerk wordt de waarde van
dat werk bepaald met inachtneming van de eraan bestede tijd
en van het uur- en dagtarief van de beloning voor vergelijkbaar
werk, zulks voor zover relevant op basis van een vooraf bepaald
stelsel om normbedragen voor kosten toe te passen, waarbij als
voorwaarde geldt dat het controlesysteem een redelijke
zekerheid moet bieden dat het werk is uitgevoerd.
De door het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) medegefinancierde
overheidsuitgaven die bijdragen tot een concrete actie waarbij
bijdragen in natura worden geleverd, mogen aan het einde van
de concrete actie niet hoger zijn dan de totale subsidiabele
uitgaven exclusief die bijdragen in natura.
Niet subsidiabel zijn:
• Beheers- en exploitatiekosten;
• Gewone vervangingsinvesteringen.
Subsidiepercentage/bedrag

Steunintensiteit
• In geval van overheden is het steunbedrag maximaal 100%
van de totale subsidiabele kosten met een maximum van
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• € 100.000,- per project.
• Voor investeringen en uitgaven in of door ondernemingen
bedraagt de subsidie maximaal 50% van de totale
subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000,- per
project.
Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

Voorwaarden maatregel
Steun wordt alleen verleend aan:
• gebiedsontwikkelingstrajecten die behoren tot één van de
beeldbepalende ontwikkelingen van de Provincie Limburg,
en waarbij Leisure een integraal onderdeel vormt;
• de projecten binnen de overige prioriteiten
van Leisure vallen.
Wat betreft de overige voorwaarden wordt verwezen naar
maatregel 313 POP 2.
Beoordelingscriteria
In geval van ondernemingen: de mate waarin het project
innovatief is en voldoende economisch perspectief heeft,
blijkens de economische onderbouwing in het
ondernemingsplan. De mate waarin het beheer en indien
relevant, de exploitatie voor de langere termijn gedekt is.
EU:
Maatregel 313 POP 2
De aan overheden verleende financiering is geen staatssteun
als werkzaamheden uitsluitend publieke doelen dienen en geen
economische voordeel toekomt aan ondernemers.
In het geval van steun aan een onderneming is tevens de de
minimisverordening (EG) Nr. 1998/2006 voor deze investeringen
van toepassing: het totaal aan steun dat aan een
eindbegunstigde over een periode van drie belastingjaren kan
worden verstrekt bedraagt € 200.000,-. Onder belastingjaar
wordt verstaan: belastingjaar als bedoeld in art. 2 van de
verordening (EG) nr. 1998/2006 betreffende toepassing van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de de minimissteun.

G.
Hoofdstuk 3 van de bijlage komt te luiden:
Hoofdstuk 3 Wonen, werken en leefbaarheid
3.1 Brede maatschappelijke voorzieningen en sportieve omgevingen
Sluit aan bij operationeel doel (code)

pMJP PA.Lfb.1

Beoogde activiteiten

Het versterken van de sociale infrastructuur door verbetering
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van het basisvoorzieningenniveau in kernen en wijken door
middel van het realiseren van brede maatschappelijke
voorzieningen en sportieve omgevingen.
Aanvrager

Gemeenten.

Toepassingsgebied

Het niet-verstedelijkte deel van de provincie, inclusief dorpen
en kleinere steden tot een maximum van 30.000 inwoners.

Subsidiabele kosten

• Kosten van de nieuwbouw van een brede
maatschappelijke voorziening.
• Kosten van de verbouwing van een rijksmonument of een
historisch beeldbepalend bouwwerk ten behoeve van de
herbestemming tot brede maatschappelijke voorziening.
• De navolgende kosten voor het realiseren van een
sportieve omgeving: bouwkosten, inrichtingskosten en de
kosten van de aanleg van sportvelden

Subsidiepercentage/bedrag

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum
van € 100.000,-- per brede maatschappelijke voorziening of
sportieve omgeving en tot ten hoogste het bedrag dat door de
gemeente hiervoor beschikbaar wordt gesteld.
De subsidie bedraagt ten hoogste het door Gedeputeerde
Staten als redelijk aanvaarde tekort, waarbij aantoonbaar
sprake moet zijn van een maximale complementaire inzet van
financiële bijdragen van samenwerkingspartners. Subsidie
kan pas worden verstrekt als andere overheden dan de
provincie Limburg zorgen voor de cofinanciering van POP 2.

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

Begrippen:
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. brede maatschappelijke voorziening: voorziening met een
bovenlokaal verzorgingsgebied en met ten minste vier
maatschappelijke functies, waaronder onderwijs, cultuur,
zorg, welzijn, sport, toerisme of dienstverlening voor
specifieke doelgroepen.
b. bovenlokaal: Tenminste de helft van de gebruikers van
tenminste één van de functies van de brede
maatschappelijke voorziening woont buiten de kern waar
de accommodatie ligt.
c. historisch beeldbepalend bouwwerk: bouwwerk als
bedoeld in pijler 3 van het Subsidiekader MONULISA,
pijlers 2 en 3 (Provinciaal Blad, 2008/16).
d. Sportieve omgeving: een voorziening met een
bovenlokaal verzorgingsgebied met de hoofdfunctie sport
waarbinnen op loopafstand van elkaar meerdere
sportaanbieders zijn gevestigd in diverse accommodaties
met een centrale ontmoetingsruimte. Deze voorziening is
gericht op tenminste drie doelgroepen uit de sectoren
sport, cultuur, onderwijs, zorg of bedrijfsleven.
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Subsidiecriteria:
• Het project draagt bij aan de doelstellingen van het
provinciaal beleid zoals vastgelegd in het coalitieakkoord
2007-2011, meer specifiek de programma’s Investeren in
steden en dorpen en Investeren in mensen, nader
uitgewerkt in de Limburgse wijkenaanpak.
• Het voorzieningenniveau in het betreffende gebied staat
onder grote druk, hetgeen blijkt uit een programma
gericht op verbetering van de leefbaarheid van het
gebied, opgesteld door de gemeente samen met
belanghebbende organisaties en georganiseerde
inwoners, zoals dorps- of wijkraden. Laatstgenoemden
worden ook betrokken bij de planontwikkeling.
• Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar
tenminste drie aspecten: de organisatie (inhoudelijke
samenwerking en programmering), de huisvesting en de
financiën.
• Bij de realisering van het project wordt rekening
gehouden met de aspecten bouwkundige en functionele
duurzaamheid en met de mogelijkheden van
zelfwerkzaamheid van inwoners en gedeeltelijke
uitvoering als leerlingbouwplaats of eventueel andere
mogelijkheden van social return on investments.
• De ruimtelijke ordeningsprocedures zijn positief afgerond,
een sluitend financieringsplan is beschikbaar en de
exploitatie voor de komende 5 jaren is gegarandeerd.
• Het project draagt aantoonbaar bij aan de versterking van
de sociale cohesie in de betreffende gemeenschap,
bijvoorbeeld door samenwerking tussen verschillende
doelgroepen bij de programmering van gezamenlijke en
onderling afgestemde activiteiten.
• De subsidieontvanger is bereid om na afloop van het
project medewerking te verlenen aan activiteiten in het
kader van de Limburgse wijkenaanpak om de opgedane
kennis en ervaring beschikbaar te stellen aan derden.
Aanvragen:
Bij de subsidieaanvraag voegt de aanvrager documenten
waaruit blijkt dat het project voldoet aan alle onder
‘subsidiecriteria’ genoemde criteria.
EU:
POP: maatregel 321 (Basisvoorzieningen voor de economie
en plattelandsbevolking).
De aan overheden verleende financiering is geen staatssteun
als werkzaamheden uitsluitend publieke doelen dienen en
geen economische voordeel toekomt aan ondernemers.
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3.2 Versterken werkgelegenheid in karakteristieke beeldbepalende vrijkomende agrarische
bebouwing door middel van nieuwe economische dragers en/of verbrede vormen van
grondgebonden landbouw- en tuinbouw.
Sluit aan bij operationeel doel (code)

pMJP PA.Lfb.2

Beoogde activiteiten

Projecten gericht op behoud van karakteristieke en
beeldbepalende vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)
waarop een agrarische bestemming rust. Het dient te gaan
om initiatieven die direct of indirect de werkgelegenheid
bevorderen en landschappelijk goed zijn ingepast.
Een tweetal situaties kunnen in aanmerking komen.
1. Het vestigen van een nieuwe economische drager in
karakteristieke en beeldbepalende bebouwing, waarbij de
bestaande agrarische bestemming omgezet wordt in een
passende niet-agrarische bestemming.
2. Het benutten van de karakteristieke en beeldbepalende
bebouwing voor een verbrede vorm van grondgebonden
landbouw en tuinbouw (multifunctionele landbouw). In dit
geval blijft de agrarische bestemming behouden. Bij
verbrede vormen van land- en tuinbouw kan men denken
aan agrarische bedrijven die naast hun veehouderij-,
akker- of tuinbouwbedrijf andere activiteiten uitoefenen.
Vaak betreft dit activiteiten die een verbinding leggen
tussen primaire en andere activiteiten en tussen boer en
burger. Voorbeelden zijn zorg, recreatie, educatie,
kinderopvang, natuur- en landschapsbeheer,
gastronomie en verkoop van streekproducten.
Aantal: 28 projecten in heel Limburg.

Aanvrager

Eigenaren en/of gebruikers van karakteristieke,
beeldbepalende bebouwing waarop een agrarische
bestemming rust.

Toepassingsgebied

Gehele provincie Limburg

Subsidiabele kosten

1. Kosten van aan de buitenkant zichtbare bouwkundige
verbeteringen (geen sloop, herbouw van bouwwerken en
werkzaamheden tengevolge van achterstallig
onderhoud). Kosten voor herbouw komen alleen in
aanmerking indien een gebouw in de oorspronkelijk staat
wordt teruggebouwd (historificatie).
2. Concrete maatregelen voor landschappelijke inpassing
niet zijnde plan- of adviseurkosten
Voor zover deze maatregelen vereist zijn op grond van een
tegenprestatie (BOM+ c.q. Limburgs Kwaliteitsmenu), vallen
deze buiten de subsidiabele kosten.
Karakteristieke, beeldbepalende bebouwing waarbij de
agrarische functie wordt omgezet naar woondoeleinden
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komen niet voor subsidie in aanmerking.
Subsidiepercentage/bedrag

Maximaal 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum
van € 40.000,- per project.

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

•

•
•
•
•

Het project betreft een object of gebied dat door het rijk,
provincie of gemeente is aangewezen als object of gebied
met te beschermen culturele, archeologische of
landschappelijke waarde .
Er mag geen sprake zijn van toename
bebouwingsvolume.
Aantoonbaar bevorderen van de directe of indirecte
werkgelegenheid in de omgeving.
Projecten dienen te voldoen aan de Handreiking
Ruimtelijke ontwikkeling Limburg.
Voor het indienen van de subsidieaanvraag moeten de
noodzakelijke planologische procedures en/of
vergunningen doorlopen zijn. De milieuvergunningen
dienen in overeenstemming gebracht te worden met de
nieuwe situatie.

EU:
Maatregel 323 POP-2 (instandhouding en opwaardering van
het landelijke erfgoed).
De aan overheden verleende financiering is geen staatssteun
als werkzaamheden uitsluitend publieke doelen dienen en
geen economische voordeel toekomt aan ondernemers.
In het geval van steun aan een onderneming is tevens de de
minimisverordening (EG) Nr. 1998/2006 voor deze
investeringen van toepassing: het totaal aan steun dat aan
een eindbegunstigde over een periode van drie belastingjaren
kan worden verstrekt bedraagt € 200.000,-. Onder
belastingjaar wordt verstaan: belastingjaar als bedoeld in art.
2 van de verordening (EG) nr. 1998/2006 betreffende
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op
de de minimissteun.
In het geval van steun aan een landbouwer ten behoeve van
de instandhouding van traditionele landschappen en
gebouwen op landbouwbedrijven is het steun bedrag
maximaal 40%, met een maximum van 200.000 euro over
een periode van drie belastingjaren.

H.
In de bijlage, paragraaf 4.2, wordt bij ‘Aanvrager’ de zinsnede ‘aparte Subsidieregeling natuurbeheer
Limburg (SN)’ vervangen door: Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg.
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I.
In de bijlage, paragraaf 4.4 komt de tekst achter ‘Subsidiepercentage/bedrag’ te luiden: Maximaal 90%
van de subsidiabele kosten. Inzet van vrijwilligers kan dienen als cofinanciering op basis van uurtarief €
27,50.
J.
In de bijlage, paragraaf 4.5:
− wordt de titel ‘Inrichting leefgebieden bedreigde soorten’ vervangen door:
Leefgebiedenbenadering;
− komt de tekst achter ‘Beoogde activiteiten’ te luiden: Maatregelen voor de instandhouding van de
leefgebieden en populaties van bedreigde soorten (prioritaire plant- en diersoorten, bijlage van de
Nota natuur en landschapsbeheer 2010-2020), uitgezonderd maatregelen langs en in SEFbeken.
− wordt bij ‘subsidiabele kosten’, ‘inrichtingsmaatregelen’ vervangen door: maatregelen;
− komt de tekst achter ‘Subsidiepercentage/bedrag’ te luiden: Maximaal 90% van de subsidiabele
kosten. Inzet vrijwilligers kan dienen als cofinanciering op basis van uurtarief € 27,50.
K.
In de bijlage, paragraaf 4.6, wordt bij ‘Beoogde activiteiten’ de zinsnede ‘(waaronder vispassages)’
vervangen door: (uitgezonderd passages voor beekgebonden fauna in sef-beken).
L.
In de bijlage komt paragraaf 4.9 Natuurbeheer door Schaapskuddes te vervallen.
M.
Hoofdstuk 5 van de bijlage komt te luiden:
Hoofdstuk 5 Landschap en cultuurhistorie
5.1

Aanleg en herstel van natuurlijke, halfnatuurlijke en cultuurhistorische
landschapseenheden

Sluit aan bij operationeel doel (code)

pMJP PA.Lc. 1

Beoogde activiteiten

•

•

•

Aanleg en herstel van vlakelementen: broekbos en bosjes
kleiner dan 5 ha, bloemrijk gras/hooiland, nat en droog
struweel, grasland met struweel.
Aanleg van lijnelementen: houtwallen/singels, bomenrijen
en –lanen, knotbomenrijen, kruidenrijke
stroken/akkerranden, natuurvriendelijke oevers, heggen,
graften, holle wegen.
Aanleg van puntelementen: solitaire bomen.

Aanvrager

Particulieren, landbouwers, agrarische natuurverenigingen,
waterschappen, gemeenten, IKL en instellingen met een
aantoonbaar landschaps-, cultuur- of natuuroogmerk.

Toepassingsgebied

Op particuliere gronden waar toepassing van de huidige
subsidieregeling SNL en de subsidieregeling groenblauwe
diensten van de provincie Limburg niet aan de orde is en die
voldoen aan de uitgangspunten van de Landschapsvisie
Zuid-Limburg en het landschapskader Noord- en Midden-
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Limburg.
Subsidiabele kosten

Kosten van aanleg en herstel.

Subsidiepercentage/bedrag

•
•

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

Maximaal 80% van de subsidiabele kosten.
Voor investeringen door ondernemers (inclusief
landbouwers) bedraagt de subsidie maximaal 40% van de
totale subsidiabele kosten.

.
EU:
Maatregel 323 POP-2 (instandhouding en opwaardering van
het landelijk erfgoed).
In het geval van steun aan een onderneming is tevens de de
minimisverordening (EG) Nr. 1998/2006 voor deze
investeringen van toepassing: het totaal aan steun dat aan
een eindbegunstigde over een periode van drie belastingjaren
kan worden verstrekt bedraagt € 200.000,-. Onder
belastingjaar wordt verstaan: belastingjaar als bedoeld in art.
2 van de verordening (EG) nr. 1998/2006 betreffende
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op
de de minimissteun.
In het geval van steun aan een landbouwer ten behoeve van
de instandhouding van traditionele landschappen en
gebouwen op landbouwbedrijven is het steunbedrag
maximaal 40%, met een maximum van € 200.000,- over een
periode van drie belastingjaren.
Aanvrager is een landbouwer: artikel 5 (instandhouding
traditionele landschappen en gebouwen) van de Verordening
(EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december
2006.
Aanvrager is geen landbouwer of andere ondernemer: geen
EU-kader.

5.2

Herstel historisch waardevolle bouwwerken en cultuurhistorisch erfgoed

Sluit aan bij operationeel doel (code)
Beoogde activiteiten

Aanvrager

pMJP PA.Lc.1
1. Herstel van voor de regionale culturele identiteit van
belang zijnde historisch waardevolle bouwwerken en
cultuurhistorisch erfgoed.
2. Het behoud en herstel van kleine cultuurhistorische
waardevolle bouwkundige landschapselementen (kleine
bouwwerken en/of cultuurhistorische elementen).
Eigenaren van cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken.
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Toepassingsgebied

Gehele provincie Limburg

Subsidiabele kosten

Kosten van herstel. Kosten van onderhoud en beheer zijn niet
subsidiabel.

Subsidiepercentage/bedrag

−

−

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een
maximum van € 40.000,- per project als genoemd onder 1
en € 2.000,- per cultuurhistorisch landschapselement als
genoemd onder 2 bij beoogde activiteiten
Voor investeringen door een ondernemer bedraagt de
subsidie maximaal 40% van de totale subsidiabele
kosten.

EU:
Maatregel 323 POP-2 (instandhouding en opwaardering van
het landelijk erfgoed).
In het geval van steun aan een onderneming is tevens de de
minimisverordening (EG) Nr. 1998/2006 voor deze
investeringen van toepassing: het totaal aan steun dat aan
een eindbegunstigde over een periode van drie belastingjaren
kan worden verstrekt bedraagt € 200.000,-. Onder
belastingjaar wordt verstaan: belastingjaar als bedoeld in art.
2 van de verordening (EG) nr. 1998/2006 betreffende
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op
de de minimissteun.
In het geval van steun aan een landbouwer ten behoeve van
de instandhouding van traditionele landschappen en
gebouwen op landbouwbedrijven is het steunbedrag
maximaal 40%, met een maximum van 200.000 euro over
een periode van drie belastingjaren.
Aanvrager is een landbouwer: artikel 5 (instandhouding
traditionele landschappen en gebouwen) van de Verordening
(EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december
2006.
Aanvrager is geen landbouwer of andere ondernemer: geen
EU-kader.

5.3

Landschappelijke inpassing van kernen, gebouwen en gehuchten en het zichtbaar maken
van culturele of historische bouwwerken.

Sluit aan bij operationeel doel (code)

pMJP PA.Lc.1

Beoogde activiteiten

Landschappelijke inpassing van kernen, gebouwen en
gehuchten en het zichtbaar maken van culturele of
historische bouwwerken zoals kastelen door verwijdering
beplanting, aanleg passende nieuwe beplanting zoals
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laanbeplanting en hoogstam, aanleg visvijvers bij kastelen,
aanleg laanbeplanting bij culturele of historische boerderijen,
inrichting en beplanting openbare ruimte binnen kernen met
culturele of historische bebouwing.
Aanvrager

Particulieren, landbouwers, agrarische natuurverenigingen,
gemeenten, waterschappen, IKL, en instellingen met een
aantoonbaar landschaps-, cultuur- of natuuroogmerk.

Toepassingsgebied

Gehele provincie Limburg, (in overeenstemming met de
uitgangspunten van de Landschapsvisie Zuid-Limburg en het
Landschapskader N/M-Limburg).

Subsidiabele kosten

Kosten van de aanleg, inrichting of verwijdering. Kosten van
onderhoud en beheer zijn niet subsidiabel.

Subsidiepercentage/bedrag

Maximaal 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum
van € 50.000,- per project.

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

EU:
Maatregel 323 POP-2 (instandhouding en opwaardering van
het landelijk erfgoed).
In het geval van steun aan een onderneming is tevens de de
minimisverordening (EG) Nr. 1998/2006 op deze
investeringen van toepassing: het totaal aan steun dat aan
een eindbegunstigde over een periode van drie belastingjaren
kan worden verstrekt bedraagt € 200.000,-. Onder
belastingjaar wordt verstaan: belastingjaar als bedoeld in art.
2 van de verordening (EG) nr. 1998/2006 betreffende
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op
de de minimissteun.
In het geval van steun aan een landbouwer ten behoeve van
de instandhouding van traditionele landschappen en
gebouwen op landbouwbedrijven is het steunbedrag
maximaal 40%, met een maximum van 200.000 euro over
een periode van drie belastingjaren.
Aanvrager is een landbouwer: artikel 5 (instandhouding
traditionele landschappen en gebouwen) van de Verordening
(EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december
2006.
Aanvrager is geen landbouwer of andere ondernemer: geen
EU-kader.

5.4

Herstel en toegankelijk maken van nog niet opengestelde cultuurhistorisch of aardkundig
waardevolle objecten en terreinen
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Sluit aan bij operationeel doel (code)
Beoogde activiteiten

pMJP PA.Lc. 3
1. Herstel cultuurhistorisch of aardkundig waardevolle
objecten en terreinen.
2. Toegankelijk maken van nog niet opengestelde
cultuurhistorisch of aardkundig waardevolle objecten en
terreinen.

Aanvrager

Gemeenten, waterschappen, particulieren, landbouwers,
agrarische natuurverenigingen, IKL, en instellingen met een
aantoonbaar landschaps-, cultuur- of natuuroogmerk.

Toepassingsgebied

Gehele provincie Limburg.

Subsidiabele kosten

Ad 1. Kosten van inrichting en herstel. Kosten van onderhoud
en beheer zijn niet subsidiabel.
Ad 2. Kosten van het toegankelijk maken waaronder de
aanleg van voetpaden of kosten van grondaankoop. Kosten
van onderhoud en beheer zijn niet subsidiabel.

Subsidiepercentage/bedrag

• 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van
€ 37.500,- per project als genoemd onder 1 en € 22.000,per project als genoemd onder 2 bij beoogde activiteiten.
• Voor investeringen door ondernemers (inclusief
landbouwers) bedraagt de subsidie maximaal 40% van de
totale subsidiabele kosten.

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

Met de natuurbeherende instanties en instellingen met een
aantoonbaar landschaps-, cultuur- of natuuroogmerk wordt
ten behoeve van POP-2-middelen een
uitvoeringsovereenkomst afgesloten.
EU:
Ad 1. POP-2: maatregel 323 (instandhouding en
opwaardering van het landelijk erfgoed).
In het geval van steun aan een onderneming is tevens de de
minimisverordening (EG) Nr. 1998/2006 voor deze
investeringen van toepassing: het totaal aan steun dat aan
een eindbegunstigde over een periode van drie belastingjaren
kan worden verstrekt bedraagt € 200.000,-. Onder
belastingjaar wordt verstaan: belastingjaar als bedoeld in art.
2 van de verordening (EG) nr. 1998/2006 betreffende
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op
de de minimissteun.
In het geval van steun aan een landbouwer ten behoeve van
de instandhouding van traditionele landschappen en
gebouwen op landbouwbedrijven is het steunbedrag
maximaal 40%, met een maximum van 200.000 euro over
een periode van drie belastingjaren.
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Aanvrager is geen landbouwer of andere ondernemer: geen
EU-kader.
Ad 2. Maatregel 313 POP-2 (bevordering van toeristische
activiteiten).
In het geval van steun aan een onderneming is tevens de de
minimisverordening (EG) Nr. 1998/2006 voor deze
investeringen van toepassing: het totaal aan steun dat aan
een eindbegunstigde over een periode van drie belastingjaren
kan worden verstrekt bedraagt € 200.000,-. Onder
belastingjaar wordt verstaan: belastingjaar als bedoeld in art.
2 van de verordening (EG) nr. 1998/2006 betreffende
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op
de de minimissteun.

5.5

Het realiseren van ontbrekende schakels in routenetwerken en overige voorzieningen tot
verbetering van de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het landschap.

Sluit aan bij operationeel doel (code)
Beoogde activiteiten

pMJP PA.Lc. 2
1. Het realiseren van ontbrekende schakels in
routenetwerken, zoals wandel-, fiets- en ruiterroutes en
het realiseren van overige voorzieningen in relatie tot een
verbetering van de toegankelijkheid van het landschap,
zoals rust- en picknickgelegenheden.
2. Het realiseren van informatiedragers (zoals kijkvensters)
langs toeristische routestructuren die informatie geven
en/of verhalen vertellen over de ondergrond, de
archeologie of het landschap in het algemeen.

Aanvrager

Gemeenten, waterschappen, IKL, agrarische
natuurverenigingen, particulieren en instellingen met een
aantoonbaar landschaps-, cultuur- of natuuroogmerk.

Toepassingsgebied

Gehele provincie Limburg

Subsidiabele kosten

Ad 1. Kosten van kleinschalige infrastructuur, voorzieningen
en recreatieve infrastructuur.
Ad 2. Kosten van de realisatie van de informatiedragers.
Kosten van onderhoud en beheer zijn niet subsidiabel.

Subsidiepercentage/bedrag

Ad 1.
• 50% van de subsidiabele kosten.
• Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de
subsidiabele kosten indien de aanvrager een ondernemer
is.
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Ad 2.
• 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van
€ 12.000,- per project.
• Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de
subsidiabele kosten indien de aanvrager een ondernemer
is.
Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

Met de natuurbeherende instanties en instellingen met een
aantoonbaar landschaps-, cultuur- of natuuroogmerk wordt
ten behoeve van POP-2-middelen een
uitvoeringsovereenkomst afgesloten.
EU:
Maatregel 313 POP-2 (bevordering van toeristische
activiteiten).
De aan overheden verleende financiering is geen staatssteun
als werkzaamheden uitsluitend publieke doelen dienen en
geen economische voordeel toekomt aan ondernemers.
In het geval van steun aan een onderneming is tevens de de
minimisverordening (EG) Nr. 1998/2006 voor deze
investeringen van toepassing: het totaal aan steun dat aan
een eindbegunstigde over een periode van drie belastingjaren
kan worden verstrekt bedraagt € 200.000,-. Onder
belastingjaar wordt verstaan: belastingjaar als bedoeld in art.
2 van de verordening (EG) nr. 1998/2006 betreffende
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op
de de minimissteun.

5.6

Sloop van buiten gebruik zijnde agrarische bedrijfsbebouwing en voormalige agrarische
bedrijfsbebouwing.

Sluit aan bij operationeel doel (code)

pMJP PA.Lc. 1

Beoogde activiteiten

Subsidie kan alleen worden aangevraagd als de regeling van
deze paragraaf door een aparte bekendmaking door
Gedeputeerde Staten is opengesteld.
Voorwaarden voor de subsidieontvanger zijn in ieder geval
dat de subsidieontvanger
• instemt met intrekking van de milieuvergunning van het
agrarische bedrijf;
• instemt met wijziging van de agrarische bouwkavel in een
andere bestemming;
• nog geen vergoeding heeft ontvangen voor de sloop van
deze bebouwing en niet deelneemt aan een ander project
of andere regeling waarvoor vergoeding voor de sloop
van deze bebouwing kan worden gegeven;
• niet reeds verplicht is tot de sloop van deze bebouwing op
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•

grond van een ander besluit of andere afspraak;
sloopt en sloopmateriaal afvoert overeenkomstig de
voorwaarden van de sloopvergunning en wettelijke eisen.

Aanvrager

Landbouwers, landbouwers die hun bedrijfsvoering reeds
hebben beëindigd, particulieren.

Toepassingsgebied

Gehele provincie Limburg met uitzondering van de
landbouwontwikkelingsgebieden. Toepassingsgebied kan bij
de openstelling worden beperkt.

Subsidiabele kosten

Zie onder ‘Subsidiepercentage/bedrag’.

Subsidiepercentage/bedrag

Vaste bedragen per m vloeroppervlak voor gebouwen,
asbest, kelders, sleufsilo’s, vloerplaten, tot maximaal € 25,2
per m gebouw. Exacte bedragen worden bij openstelling van
de regeling bekend gemaakt.

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

Bij de openstelling kunnen Gedeputeerde Staten nadere
eisen, voorwaarden en verplichtingen stellen.

2

EU:
Geen EU-kader.

5. 7

Ontwikkeling van nieuwe landgoederen met een integraal karakter

Sluit aan op operationeel doel (code)

pMJP PA.Lc.1

Beoogde activiteiten

Opstellen van een ontwikkelingsplan landgoed:
fase 1 voorbereiding (niet subsidiabel)
Opstellen startdocument waaruit kansrijkdom van het
project blijkt:
• analyse plangebied en beleid
• marktanalyse
• opstellen programma van eisen
• ontwikkelingsvisie op hoofdlijnen
Op basis van het startdocument wordt beslist of het
project daadwerkelijk voor deze subsidie in aanmerking
komt.
fase 2, ontwerpverkenning
Ontwikkelen landgoedconcept met enkele varianten:
• locatiestudie
• varianten/opties
• marktverkenning
• volumestudie
• landschappelijke inpassing/ beeldkwaliteitsplan
bebouwingskavel(s)
• planeconomische onderbouwing
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fase 3, voorlopig landgoedontwerp
Opstellen van een voorlopig landgoedontwerp, met
ontwerp plankaart (schaal 1:1000/2000 (A3)), dat voldoet
aan het programma van eisen en leidt tot een convenant
tussen de betrokken partijen (initiatiefnemer, gemeente,
provincie en eventuele andere partijen).
Aanvrager

Particulieren, agrariërs en andere ondernemers.

Toepassingsgebied

In het nationaal landschap Zuid-Limburg: aansluitend op
bestaande waardevolle bebouwing.
In het overig deel van Limburg: bij voorkeur aansluitend
op bestaande waardevolle bebouwing.

Subsidiabele kosten

Kosten voor een ontwerpverkenning (fase 2) en het
opstellen van een voorlopig landgoedontwerp (fase 3).

Subsidiepercentage/bedrag

Maximaal 50 % van de subsidiabele kosten tot een
maximum van;
- € 5.000,- ingeval van ontwikkeling van minimaal
5 hectare natuur en landschap;
- € 7.500,- ingeval van ontwikkeling van minimaal
10 hectare natuur en landschap;
- € 10.000,- ingeval van ontwikkeling van
minimaal 15 hectare natuur en landschap.
Het subsidieplafond voor deze regeling tot 2013
bedraagt € 400.000,-.

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kader

-

-

-

-

De ontwerpverkenning (fase 2) en het opstellen van
een voorlopig landgoedontwerp (fase 3) dienen te
worden uitgevoerd door adviseurs aangesloten bij
het NVTL alsmede bij BNSP.
Architectonische en Bouwkundige aspecten zijn niet
subsidiabel.
Aan het convenant kunnen geen rechten worden
ontleend/worden geen toezeggingen gedaan over de
uitkomsten van de verdere procedures en
vergunningverlening.
Deze regeling is van toepassing op de ontwikkeling
van nieuwe (NSW-) landgoederen waarbij het
uitgangspunt is dat in principe buiten de Ecologische
hoofdstructuur minimaal 5 hectare nieuwe natuur
wordt ontwikkeld.
Als het voorlopig ontwerp niet de instemming heeft
van alle partijen en het bijbehorende convenant niet
is getekend, zal de toegezegde subsidie niet worden
toegekend.

EU-kader:
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In het geval van steun aan een onderneming is tevens
de de minimisverordening (EG) Nr. 1998/2006 voor deze
investeringen van toepassing: het totaal aan steun dat
aan een eindbegunstigde over een periode van drie
belastingjaren kan worden verstrekt bedraagt €
200.000,-. Onder belastingjaar wordt verstaan:
belastingjaar als bedoeld in art. 2 van de verordening
(EG) nr. 1998/2006 betreffende toepassing van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de de
minimissteun.
Indien subsidie wordt verstrekt aan landbouwers wordt
de subsidie verstrekt met inachtneming van de
verordening (EG), nummer 1860/2004, betreffende de
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EGverdrag op de minimis-steun van de landbouwsector. De
totale steun is dan maximaal € 7.500,- over een periode
van 3 belastingjaren.
De subsidie die wordt versterkt aan particulieren is geen
staatssteun. Het betreft hier geen (begunstiging van)
ondernemingen of producties als bedoeld in artikel 87 en
verder van het EG-Verdrag.

N.
In de bijlage, paragraaf 6.2, wordt bij ‘Beoogde activiteiten’ na ‘aanleg bypass’ toegevoegd: /voorziening
voor beekgebonden fauna.
O.
Hoofdstuk 7 van de bijlage komt te luiden:
Hoofdstuk 7 Platteland algemeen - internationale samenwerking /stad en land
7.1 Bevorderen van de internationale samenwerking in plattelandsprojecten
Sluit aan bij operationeel doel (code)

pMJP PA.SL1

Beoogde activiteiten

Faciliteren van internationale samenwerking gericht op het
formuleren, faciliteren en uitvoeren van grensoverschrijdende
projecten (op het gebied van de plattelandsontwikkeling).

Aanvrager

Publieke en private organisaties en projecten.

Toepassingsgebied

Alle Euregio’s in de provincie Limburg

Subsidiabele kosten

Werkingskosten voor internationaal overleg, inhuur adviseurs,
huur accommodatie, transport, kaartmateriaal, software en
communicatiemiddelen.
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Subsidiepercentage/bedrag

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum
van € 10.000,- per werkgroep per jaar.

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

Financiële betrokkenheid van buitenlandse partijen is vereist.
EU:
Subsidie verleend aan overheden is geen steun als de
werkzaamheden uitsluitend publieke doelen dienen en aan
ondernemers geen economisch voordeel toekomt.
De subsidie aan ondernemers wordt niet als staatssteun
gezien indien hen geen economisch voordeel toekomt.
Voor zover dit economisch voordeel er wel is wordt gebruik
gemaakt van hieronder genoemde de-minimisverordening.
In het geval van steun aan een onderneming is de de
minimisverordening (EG) Nr.1998/2006 voor deze
investeringen van toepassing: Het totaal aan steun dat aan
een eindbegunstigde over een periode van drie belastingjaren
kan worden verstrekt bedraagt € 200.000,-. Onder
belastingjaar wordt verstaan: belastingjaar als bedoeld in art.
2 van de verordening (EG) nr. 1998/2006 betreffende
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op
de de minimissteun.
In geval van steun aan landbouwbedrijven voor de primaire
productie is de de-minimisverordening (EG) nr. 1535/2007
van toepassing. Het totaal aan steun dat aan ondernemingen
van de landbouwproductiesector over een periode van drie
belastingjaren kan worden verstrekt bedraagt € 7.500,-.

7.2 Versterken van communicatie, samenwerking en participatie van bewoners in stad en land
Sluit aan bij operationeel doel (code)

pMJP PA.SL2

Beoogde activiteiten

Steun aan burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk gericht op
inrichting of beheer van het landschap; uitzetten en
onderhoud van lokale wandelroutes; natuur- en
landschapseducatie, uitwisseling van stads- en
plattelandsscholen door middel van dialoogdagen, excursies,
educatiemiddelen, communicatie door middel van publicaties,
websites en audiovisuele media die de bewustwording van
burgers voor het platteland versterken.

Aanvrager

Basisscholen, middelbare scholen, gemeenten, ontwikkelaars
van educatiematerialen en groepen of instellingen met een
(natuur)educatiedoelstelling.

Toepassingsgebied

Gehele provincie Limburg.

Subsidiabele kosten

•

Proceskosten, zoals kosten van huur vergaderzalen,
excursies, tekenmaterialen;
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•
•

advieskosten ten behoeve van ondersteuning van lokale
groepen;
materiaalkosten van publicaties en andere AV media.

Subsidiepercentage/bedrag

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum
van € 20.000,- per initiatief.

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

Eu:
Subsidie verleend aan overheden is geen steun als de
Werkzaamheden uitsluitend publieke doelen dienen en aan
ondernemers geen economisch voordeel toekomt.
De subsidie aan ondernemers wordt niet als staatssteun
gezien indien zij geen economisch voordeel toekomt.
Voor zover dit economisch voordeel er wel is wordt gebruik
gemaakt van de-minimisregeling.
In het geval van steun aan een onderneming is de de
minimisverordening (EG) Nr.1998/2006 voor deze
investeringen van toepassing: Het totaal aan steun dat aan
een eindbegunstigde over een periode van drie belastingjaren
kan worden verstrekt bedraagt € 200.000,-. Onder
belastingjaar wordt verstaan: belastingjaar als bedoeld in art.
2 van de verordening (EG) nr. 1998/2006 betreffende
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op
de de minimissteun.
In geval van steun aan landbouwbedrijven voor de primaire
productie is de de-minimisverordening (EG) nr. 1535/2007
van toepassing. Het totaal aan steun dat aan ondernemingen
van de landbouwproductiesector over een periode van drie
belastingjaren kan worden verstrekt bedraagt € 7.500,-.

7.3 Versterken kwaliteit van het landelijk gebied door financiële arrangementen
Sluit aan bij operationeel doel (code)

pMJP: PA.SL3

Beoogde activiteiten

Ontwikkelen van een systeem gericht op regelingen en
heffingen op toegang, gebruik en onderhoud van het
landschap (‘visitor payback’ systemen).

Aanvrager

Publieke en private organisaties en projecten.

Toepassingsgebied

Zuid-Limburg.

Subsidiabele kosten

1. Kosten van communicatieactiviteiten en
voorlichtingsmateriaal;
2. kosten van advisering en evaluatie experimenten.

Subsidiepercentage/bedrag

Ad 1.
Communicatieactiviteiten:
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maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum
van € 30.000,- per project.
Voorlichtingsmateriaal:
maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum
van € 20.000,- per project.
Ad 2.
Kosten van een adviseur en functioneringskosten tot een
maximum van € 20.000,- per project.
Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

Eu:
Subsidie verleend aan overheden is geen steun als de
Werkzaamheden uitsluitend publieke doelen dienen en aan
ondernemers geen economisch voordeel toekomt.
De subsidie aan ondernemers wordt niet als staatssteun
gezien indien hen geen economisch voordeel toekomt.
Voor zover dit economisch voordeel er wel is wordt gebruik
gemaakt van ondergenoemde de-minimisverordening.
In het geval van steun aan een onderneming is de de
minimisverordening (EG) Nr.1998/2006 voor deze
investeringen van toepassing: Het totaal aan steun dat aan
een eindbegunstigde over een periode van drie belastingjaren
kan worden verstrekt bedraagt € 200.000,-. Onder
belastingjaar wordt verstaan: belastingjaar als bedoeld in art.
2 van de verordening (EG) nr. 1998/2006 betreffende
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op
de de minimissteun.
In geval van steun aan landbouwbedrijven voor de primaire
productie is de de-minimisverordening (EG) nr. 1535/2007
van toepassing. Het totaal aan steun dat aan ondernemingen
van de landbouwproductiesector over een periode van drie
belastingjaren kan worden verstrekt bedraagt € 7.500,-.

7.4 Imagoverbetering van landschappen, streekidentiteit, regionale producten en diensten
Sluit aan bij operationeel doel (code)

pMJP: PA.SL4

Beoogde activiteiten

Bewustwordingscampagnes en evenementen gericht op
imagoverbetering, regionale identiteit, streekeigen producten
en diensten.

Aanvrager

Publieke en private organisaties en projecten.

Toepassingsgebied

Gehele provincie Limburg en grensoverschrijdende
evenementen waar de provincie als partner bij betrokken is.

Subsidiabele kosten

Kosten van organisatie en publiciteit.
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Subsidiepercentage/bedrag

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum
van € 20.000,- per project.

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

Eu:
Subsidie verleend aan overheden is geen steun als de
Werkzaamheden uitsluitend publieke doelen dienen en aan
ondernemers geen economisch voordeel
toekomt. De subsidie aan ondernemers wordt niet als
staatssteun gezien indien zij geen economisch voordeel
toekomt. Voor zover dit economisch voordeel er wel is wordt
gebruik gemaakt van de hieronder genoemde de
minimisverordening.
In het geval van steun aan een onderneming is de de
minimisverordening (EG) Nr.1998/2006 voor deze
investeringen van toepassing: Het totaal aan steun dat aan
een eindbegunstigde over een periode van drie belastingjaren
kan worden verstrekt bedraagt € 200.000,-. Onder
belastingjaar wordt verstaan: belastingjaar als bedoeld in art.
2 van de verordening (EG) nr. 1998/2006 betreffende
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op
de de minimissteun.
In geval van steun aan landbouwbedrijven voor de primaire
productie is de de-minimisverordening (EG) nr. 1535/2007
van toepassing. Het totaal aan steun dat aan ondernemingen
van de landbouwproductiesector over een periode van drie
belastingjaren kan worden verstrekt bedraagt € 7.500,-.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 11 november 2010
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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