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Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 2,
tweede lid, van de Subsidieregeling groenblauwe diensten Limburg, bekend dat zij in hun vergadering
van 7 januari 2014 hebben vastgesteld:

Subsidieplafonds 2014 Subsidieregeling groenblauwe diensten Limburg

Artikel 1
Voor de Subsidieregeling groenblauwe diensten Limburg worden voor 2014 de volgende
subsidieplafonds vastgesteld.
Alle bedragen geven de maximale budgetten weer die beschikbaar zijn voor de regeling groenblauwe
diensten binnen het grondgebied van de betreffende gemeente of het betreffende waterschap.
Het werkingsgebied van participerende private partijen is aangeduid in artikel 2.
De subsidieplafonds zijn weergegeven exclusief 20% overhead.

Gemeenten
Beek
Beesel
Bergen
Brunssum
Echt-Susteren
Eijsden-Margraten
Gennep
Gulpen-Wittem
Heerlen
Horst aan de Maas
Kerkrade
Landgraaf
Leudal
Maasgouw
Maastricht
Meerssen
Mook en Middelaar
Nederweert
Nuth

Subsidieplafond 2014 in euro
21.600,-

35.280,85.200,3.600,54.324,6.000,26.267,5.400,16.800,113.526,54.000,38.400,30.344,10.908,28.800,-

Onderbanken
Peel en Maas
Roerdalen
Roermond
Schinnen
Simpelveld
Sittard-Geleen
Stein
Vaals
Valkenburg a d Geul
Venlo
Venray
Voerendaal
Weert
Waterschappen

25.056,20.880,12.084,Subsidieplafond 2014 in euro

Waterschap Roer en Overmaas (WRO)
Waterschap Peel en Maasvallei (WPM)
Private partijen

160.000,360.000,Subsidieplafond 2014 in euro

VNC

206.348,Subsidieplafond 2014 in euro

(P)SAN
Overgangsregeling (P)SAN

19.080,50.786,12.940,30.000,24.000,28.857,13.200,12.065,-

340.000,-

Artikel 2
Voor iedere gemeente, waterschap en private partij is in bijlage 2 van de regeling aangegeven welke
pakketten in welke zoekgebieden kunnen worden afgesloten.
Voor VNC (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap) is het subsidieplafond voor de regeling
groenblauwe diensten alleen van toepassing binnen het grondgebied van de gemeenten Venray, Gennep
en Bergen.
Artikel 3
Waterschap Roer en Overmaas, Waterschap Peel en Maasvallei, VNC en de gemeente Peel en Maas
hebben resp. 100.000, 225.000, 120.000 en 20.000 euro rechtstreeks geïnvesteerd in de regeling
groenblauwe diensten Limburg.
De provincie Limburg heeft hier eens gelijke bedragen aan toegevoegd (50% provinciale cofinanciering).
Zoals in artikel 1 is vastgelegd is bij de bepaling van de subsidieplafonds voor alle partijen 20% overhead
gerekend.
De niet benutte budgetten van 2013 van rechtstreeks investerende participanten zijn toegevoegd aan de
subsidieplafonds van 2014.
Artikel 4
De wijze van verdeling van de beschikbare subsidiemiddelen is geregeld in artikel 3 van de Regeling
groenblauwe diensten Limburg.
Artikel 5
De in 2014 niet-benutte gelden van het subsidiebudget voor het verlengen van aflopende (P)SANlandschapsbeschikkingen, kunnen worden verdeeld over de budgetten waar tekorten zijn.
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Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van publicatie in het Provinciaal
Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 9 januari 2014

De secretaris
mr. A.C.J.M. de Kroon
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