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Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 22 februari 2011 gewijzigd hebben vastgesteld:
NADERE SUBSIDIEREGELS LOKALE MAATREGELEN LUCHTKWALITEIT LIMBURG 2006-2012
Artikel I
Nadere subsidieregels lokale maatregelen luchtkwaliteit Limburg 2006-2012 worden als volgt gewijzigd:
A
Artikel 3, vierde lid komt als volgt te luiden: De kosten zijn gemaakt in de periode 2006 t/m 2014.
B
Artikel 8, onder a komt als volgt te luiden: De projecten of maatregelen, waarvoor subsidie is verleend,
zijn vóór 1 januari 2015 uitgevoerd.
Artikel II
Deze wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking in het provinciaal blad.
De nieuwe integrale tekst luidt na wijziging als volgt:
NADERE SUBSIDIEREGELS LOKALE MAATREGELEN LUCHTKWALITEIT LIMBURG 2006-2012
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit: programma als bedoeld in artikel 5.12, eerste lid
van de Wet milieubeheer.
Single Informatie Single Audit (SISA): systeem voor verantwoording van specifieke uitkeringen als
bedoeld in de Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen.
Luchtkwaliteitsplan: plan als bedoeld in artikel 5.9 van de Wet milieubeheer.

Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit: programma dat ten behoeve van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is opgesteld.
Artikel 2 Doelstelling en doelgroep
1. Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van lokale maatregelen ter verbetering van de
luchtkwaliteit in Limburg.
2. Gedeputeerde staten kunnen subsidie verlenen voor maatregelen in het kader van gemeentelijke
luchtkwaliteitsplannen van de gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen, Venlo, Roermond en
Weert.
Artikel 3 Subsidiecriteria
1. De maatregelen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van deze regeling zijn opgenomen in een door
het gemeentebestuur vastgesteld luchtkwaliteitsplan.
2. De gemeente heeft ingestemd met het Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.
3. De maatregelen zijn uitgewerkt in projectplannen.
4. De kosten zijn gemaakt in de periode 2006 t/m 2014.
5. Er is geen sprake van dubbele subsidiering in die zin dat de subsidiabele kosten niet tevens uit een
andere specifieke doeluitkering van rijkszijde worden gesubsidieerd.
Artikel 4 Subsidiabele kosten
De subsidiabele kosten zijn alle kosten voor het nemen van de feitelijke maatregelen, met uitzondering
van de directe reguliere apparaatskosten.
Artikel 5 Het subsidieplafond en de verdeelsleutel
1. Het volgende subsidieplafond is vastgesteld:
€ 3.800.000,00 voor het uitvoeren van diverse maatregelen in het kader van gemeentelijke
luchtkwaliteitsplannen. Binnen dit subsidieplafond wordt de per gemeente beschikbare subsidie voor
het uitvoeren van maatregelen in het kader van gemeentelijke luchtkwaliteitsplannen berekend op
basis van het aantal inwoners van de betreffende zes gemeenten. Het beschikbare subsidiebedrag
per gemeente is als volgt:
Maastricht
€ 912.000,00
Sittard-Geleen € 760.000,00
Heerlen
€ 684.000,00
Venlo
€ 684.000,00
Roermond
€ 380.000,00
Weert
€ 380.000,00
2. Aanvragen die ingediend zijn nadat het maximaal per gemeente beschikbare subsidiebedrag is
bereikt worden geweigerd.
3. Gedeputeerde staten kunnen de per gemeente beschikbare subsidiebedragen herverdelen, als blijkt
dat de gemeente(n) het beschikbare subsidiebedrag niet of slechts gedeeltelijk besteedt c.q.
besteden.
Artikel 6 Aanvraag
1. De aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend vóór 1 april 2011 op het voorgeschreven
aanvraagformulier.
2. De aanvraag wordt ingediend per project of maatregelpakket en wordt opgesteld conform artikel 9
van de Algemene Subsidieverordening 2004 en bevat in ieder geval de volgende gegevens:
- een uitgewerkt projectplan, waarin de maatregelen en het te verwachten effect daarvan zijn
omschreven;
- een begroting van de kosten van het project.
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Artikel 7 Voorschotten
Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag voorschotten verstrekken.
Artikel 8 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De subsidieverplichtingen zijn:
a. De projecten of maatregelen, waarvoor subsidie is verleend, zijn vóór 1 januari 2015 uitgevoerd.
b. De subsidie wordt verantwoord volgens de SISA-systematiek zoals bedoeld in artikel 1 en bijlage 1
van de Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen.
Artikel 9 De subsidievaststelling
1. De subsidievaststelling geschiedt na uitvoering van het project op basis van de jaarrekening(en) van
de gemeente.
2. De vaststelling van de subsidie wordt aangevraagd. Bij de aanvraag tot vaststelling wordt verwezen
naar de in de jaarrekening(en) opgenomen SISA-informatie inclusief de daarbijbehorende
accountantsverklaring.
Artikel 10 Hardheidsclausule
1. Indien toepassing van het bepaalde in deze nadere regels naar het oordeel van gedeputeerde staten
tot kennelijke onbillijkheid leidt kunnen gedeputeerde staten van enige bepaling afwijken.
2. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen gedeputeerde staten.
Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.
2. Deze regeling eindigt op 1 januari 2013, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op
voor 1 april 2011 ingediende aanvragen.
3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels lokale maatregelen luchtkwaliteit
Limburg 2006-2012”.
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Toelichting Nadere subsidieregels lokale maatregelen luchtkwaliteit Limburg 2006-2012
Algemene toelichting
In de Nadere subsidieregels lokale maatregelen luchtkwaliteit Limburg 2006-2012 is geregeld hoe de
Provincie Limburg subsidies kan verstrekken voor de uitvoering van lokale maatregelen ter verbetering
e
e
van de luchtkwaliteit. Deze subsidies worden gefinancierd uit de Rijksbijdrage (1 en 2 tranche) die de
Provincie Limburg voor de jaren 2006 t/m 2011 ontvangt in het kader van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
De Rijksbijdrage wordt uitgekeerd in een aantal tranches. Bij besluit van 13 juni 2006 heeft de Minister
e
van VROM aan de Provincie Limburg de 1 tranche tot een bedrag van € 2.274.000,00 beschikbaar
e
gesteld en bij besluit van 13 juli 2007 de 2 tranche tot een bedrag van € 2.889.831,00. Voorwaarde voor
het verkrijgen van de Rijksbijdrage is het indienen van een voorlopig regionaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit. Op 24 april 2007 hebben Gedeputeerde Staten dit programma vastgesteld en
e
e
aan de Minister doen toekomen. De onderhavige regeling heeft alleen betrekking op de 1 en 2 tranche.
e
Toekenning en verdeling van de Rijksmiddelen uit de 3 tranche is nog in voorbereiding en is in dit kader
niet aan de orde.
In het Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (LSL) is vastgelegd op welke wijze de
e
e
middelen uit de 1 en 2 tranche tot een totaal van € 5.163.831,00 zullen worden besteed. Daarvan is
een bedrag van € 3.800.000,00 beschikbaar voor het uitvoeren van maatregelen zoals opgenomen in de
luchtkwaliteitplannen van de gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen, Venlo, Heerlen, Roermond en Weert.
Deze gemeenten hebben zich verplicht tot het opstellen en uitvoeren van een luchtkwaliteitplan waarin
een samengesteld maatregelenpakket noodzakelijk is om overschrijdingssituaties van grenswaarden op
te lossen. De middelen worden verdeeld over deze zes gemeenten op basis van het aantal inwoners.
Voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie is dat de gemeente beschikt over een vastgesteld
luchtkwaliteitplan als bedoeld in artikel 5.9 van de Wet milieubeheer en dat de gemeente heeft ingestemd
met het Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit als onderdeel van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.
De Nadere subsidieregels lokale maatregelen luchtkwaliteit Limburg 2006-2012 bevatten
beleidsspecifieke subsidiebepalingen ter aanvulling op de Algemene Subsidieverordening 2004.
Toelichting op enkele artikelen
Artikel 3 lid 4
In afwijking van de Algemene Subsidieverordening 2004 kunnen ook kosten die gemaakt zijn voordat de
nadere subsidieregels in werking treden voor subsidie in aanmerking komen, namelijk de kosten die
vanaf 2006 zijn gemaakt.
Artikel 4
Als subsidiabele kosten worden beschouwd alle kosten die nodig zijn voor het feitelijk nemen van
maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Hiertoe behoren bijvoorbeeld ook de kosten van het
daaraan voorafgaande onderzoek. De directe reguliere apparaatskosten (loonkosten van personeel e.d.)
zijn niet subsidiabel. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de kosten van het opstellen van beleidstukken en
plannen zoals het gemeentelijk luchtkwaliteitsplan.
Artikel 8 onder b.
De verantwoording van de Rijksbijdrage dient op grond van de Regeling verantwoordingsinformatie
specifieke uitkeringen (Stcrt. 2006,140, gewijzigd bij Stcrt. 2007,139) te geschieden volgens het principe
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van SISA. Binnen dat kader vormt deze verantwoording door de Provincies onderdeel van de provinciale
jaarrekening. Met het IPO en de VNG is afgesproken dat SISA ook van toepassing is als delen van die
specifieke uitkeringen door de Provincie aan de gemeenten ter beschikking worden gesteld. In dat kader
dient de gemeente de bijlage van de jaarrekening waarin de specifieke uitkeringen worden verantwoord
ieder jaar aan de Provincie te verstrekken. Hiervoor moet gebruikt worden gemaakt van het model in de
bijlage bij de Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen.

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

Uitgegeven, 24 februari 2011
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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