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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 12 juni 2012 hebben vastgesteld:
de volgende wijziging van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg
Artikel I Wijziging verordening
De Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg wordt als volgt gewijzigd.
A.
Artikel 1 sub b en g komen te luiden:
b. meerjarenprogramma: provinciaal Meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling van de Provincie
Limburg als bedoeld in artikel 4 van de wet;
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, sport en bewegen, onderwijs, (informele) zorg,
burgerparticipatie, welzijn en vrijwilligerswerk.
B.
Het eerste lid van artikel 2 komt te luiden:

1. Deze verordening is niet van toepassing op subsidies waarop de Subsidieregeling natuurbeheer
Limburg, de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Limburg of de Subsidieverordening Natuur- en
Landschapbeheer Limburg van toepassing is.
C.
Artikel 5 komt te luiden:
Artikel 5 Gegevens
Naast het formulier zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 4 bevat de aanvraag in ieder geval:
a. voor zover gevraagd wordt om financiering uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2);
− documenten waaruit blijkt dat de bekostiging door medefinanciers zeker is (verklaringen van
medefinanciers);
− de financiële planning/het kasritme in perioden van vier maanden;
b. een liquiditeitsprognose gedurende de looptijd van het project bij een aanvraag vanaf
€ 125.000;
c. de aanvraag moet bevoegdelijk (indien van toepassing conform de statuten, inschrijving KvK)
ondertekend zijn.
D.
Artikel 7 wordt vervangen door de artikelen 7a en 7b, luidende:
Artikel 7a Bevoorschotting provinciale subsidie
1. Op subsidies tot € 125.000 zal direct bij de subsidieverleningsbeschikking een voorschot worden
verleend van 80%.
2. Voor subsidies vanaf € 125.000 zal in de subsidieverleningsbeschikking op basis van de ingediende
liquiditeitsprognose van de aanvrager, een schema voor een automatische bevoorschotting worden
opgenomen tot maximaal 80%.
Artikel 7b Bevoorschotting en termijnbetaling POP2
1. Voor een subsidie die voortvloeit uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) wordt slechts een
voorschot verstrekt indien:
− provinciale cofinanciering aan de orde is;
− het voorschot betrekking heeft op zowel POP2 alsook nationale middelen;
− het investeringen (50%) en beheerskosten van Leadergroepen betreft;
− Gedeputeerde Staten een garantieverklaring van 110% voor dit voorschot hebben afgegeven, en
− de subsidieontvanger heeft aangetoond dat zijn liquiditeitsbehoefte zodanig is dat een voorschot
noodzakelijk is ten behoeve van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteit.
2. Het totale bedrag aan voorschotten is niet groter dan 80% van het maximaal verleende
subsidiebedrag.
3. De termijnbetaling voor subsidies die voortvloeien uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2)
wordt berekend naar rato van de gemaakte en betaalde kosten.
4. Een verzoek tot bevoorschotting/termijnbetaling moet zijn vergezeld van het formulier aanvraag
termijnbetaling en het formulier voortgangsrapportage.
5. Bij subsidieverlening in het kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) zijn
kasritmewijzigingen binnen de in de subsidieverleningsbeschikking vastgestelde projectperiode, welke
vertraging in de termijnbetalingen/bevoorschotting tot gevolg hebben niet geoorloofd.
E.
Het eerste lid van artikel 11 komt te luiden:
1. De subsidieontvanger brengt eenmaal per jaar, of zo vaak als in de beschikking is bepaald, aan de
hand van het daarvoor bestemd formulier, schriftelijk verslag uit aan Gedeputeerde Staten over de
inhoudelijke en financiële voortgang van de activiteiten.
F.
Het tweede lid van artikel 14 komt te luiden:
2. De subsidieontvanger verstrekt bij de aanvraag als het gaat om:
a. vaststelling van een verleend subsidiebedrag dat € 125.000 of meer bedraagt: een eindrapportage
aan de hand van de daarvoor bestemde formulieren. Het financieel overzicht van de gerealiseerde
subsidiabele projectkosten en de gerealiseerde inkomsten, gespecificeerd overeenkomstig de
definitieve begroting, moet zijn voorzien van een (goedkeurende) controleverklaring van een
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onafhankelijke accountant;
b. vaststelling van een verleend subsidiebedrag van minder dan € 125.000: facturen en bewijsstukken
van de betaling. Waar dit niet mogelijk is, worden de betalingen gestaafd door stukken met
vergelijkbare bewijskracht;
c. vaststelling van een POP2-subsidie (ongeacht de hoogte van de subsidie): facturen en
bewijsstukken van de betaling. Waar dit niet mogelijk is, worden de betalingen gestaafd door
stukken met vergelijkbare bewijskracht. Een goedkeurende accountantsverklaring hoeft niet te
worden voorgelegd.
G
In de bijlage komt paragraaf 1.2 te luiden:
1.2 Projectmatige ontwikkeling LOG’s
Sluit aan bij operationeel doel (code)

pMJP Ldb 2.1

Beoogde activiteiten

Projectmatige inrichting van landbouwontwikkelingsgebieden
gericht op nieuwvestiging van intensieve veehouderij:
• Voorbereidingsfase: haalbaarheidsonderzoeken, plankosten,
opstellen gebiedsvisies voor het LOG.
• Realisatiefase (exclusief grondverwerving): aanleg publieke
infrastructuur, civiele werken, landschappelijke inpassing,
bouwrijp maken van locaties binnen een LOG.
Aantal: 3 LOG’s .

Aanvrager

Gemeenten.

Toepassingsgebied

Landbouwontwikkelingsgebieden in Noord- en Midden Limburg.

Subsidiabele kosten

Kosten van de activiteiten genoemd onder ‘Beoogde activiteiten’
van externe partijen.

Subsidiepercentage/bedrag

Voorbereidingskosten: maximaal 50% van de kosten tot een
maximum van € 150.000 per LOG.
Realisatiefase: maximaal 60% van de kosten tot een totaal
maximum van € 1.500.000.per LOG.
Voorbereidingskosten en kosten realisatiefase samen: maximaal
€ 1.500.000.per LOG.

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

Het project moet gericht zijn op het realiseren van
nieuwvestiging van meerdere intensieve veehouderijbedrijven in
een door de gemeente aangewezen LOG en er moet sprake zijn
van een samenhangende aanpak gericht op ruimtelijke
gebiedskwaliteiten en stimulering van duurzame en innovatieve
ontwikkelingen en samenwerking.
EU:
Subsidie verleend aan overheden is geen steun als de
werkzaamheden uitsluitend publieke doelen dienen en aan
ondernemers geen economisch voordeel toekomt.
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H.
In de bijlage komt paragraaf 1.7 te luiden:
1.7 Verbeteren kennis en innovatie in de landbouw
Sluit aan bij operationeel doel (code)

pMJP Ldb 4

Beoogde activiteiten

Kennisdoorstroming en - toepassing voor bevordering van
perspectiefvolle (nieuwe) marktactiviteiten gericht op
innovatie en duurzame landbouwproductie met de nadruk op
multifunctionele en biologische landbouw en ontwikkelingen
die betrekking hebben op:
• professionaliseren/doorontwikkelen van bestaande
concepten;
• ontwikkeling/implementatie van kansrijke nieuwe
concepten;
• bevorderen van samenwerking tussen (agrarische)
ondernemers;
• reproduceerbaar/opschaalbaar zijn.

Aanvrager

Samenwerkingsverbanden van landbouwers al dan niet met
andere instellingen of bedrijven die activiteiten verrichten op
het gebied van productie, verwerking of afzet van
landbouwproducten, demonstratieprojecten of
kennisoverdracht.

Toepassingsgebied

Gehele provincie Limburg.

Subsidiabele kosten

Kosten van door derden geleverde adviesdiensten voor
haalbaarheidsstudies en/of businessplannen.

Subsidiepercentage/bedrag

Voor individuele projecten: maximaal 50% van de
subsidiabele kosten tot een maximum van € 35.000 per
project.
Als onderdeel van dit bedrag wordt maximaal € 27,50 per uur
subsidie verleend voor kosten van vervangende diensten (op
basis van tarief bedrijfshulp uit de Catalogus Groenblauwe
diensten/CAO bedrijfsverzorging).

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

Subsidieaanvragen uitsluitend gericht op waardecreatie
(productontwikkeling, -vernieuwing gericht op afzet) komen
niet in aanmerking voor deze subsidieparagraaf; hiervoor is
het Innovatie en Technologie Centrum bedoeld.
EU-kader:
Aanvrager is een landbouwer: artikel 15
Vrijstellingsverordening landbouw (technische ondersteuning
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in de landbouw); De subsidieverlening kan niet plaatsvinden
in de vorm van een rechtstreekse geldelijke betaling aan een
landbouwer.
Aanvrager is een andere ondernemer: de-minimisverordening. De totale steun aan de ondernemer is dan
maximaal € 200.000 over een periode van 3 belastingjaren
(Verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de commissie van 15
december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen
107 en 108 VWEU op de-minimissteun).
Aanvrager is geen landbouwer of andere ondernemer: geen
EU-kader.

I.
In de bijlage komt paragraaf 1.14 te luiden:
1.14 Verplaatsing van melkveehouderijen en rundveehouderijen op eigen grond
Sluit aan bij operationeel doel (code)

pMJP Ldb 1.3

Beoogde activiteiten

Verplaatsing van melkvee- of rundveebedrijven gericht op
verbetering landschaps- en omgevingskwaliteit.
Aantal: 10 verplaatsingen.

Aanvrager

Landbouwers.

Toepassingsgebied

Zuid-Limburg binnen Nationaal Landschap

Subsidiabele kosten

Voor de melkvee-/rundveetak van het bedrijf: de kosten van
sloop op uitplaatsingslocatie, verhuizing en opbouw/inrichting op
nieuwe locatie, inclusief kosten van voorbereiding, met
uitzondering van eigen uren ondernemer.

Subsidiepercentage/bedrag

Maximaal 8% van de subsidiabele kosten tot een maximum van
€ 100.000 per verplaatsing.
Indien de verplaatsing een gemengd bedrijf betreft (bedrijf met
naast een melkvee- of rundveehouderijtak een andere
bedrijfstak) bedraagt de subsidie maximaal 8% van de
subsidiabele kosten tot een maximum van € 33.000.

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

1. Het melkvee- of rundveebedrijf wordt volledig verplaatst.
2. Het melkvee- of rundveebedrijf heeft op de huidige locatie
onvoldoende ontwikkelingsruimte.
3. Het melkvee- of rundveebedrijf heeft op de locatie waarnaar
verplaatst wordt, bij aanmelding, een beoogde
productiecapaciteit van ten minste 100 NGE. Als het een
gemengd bedrijf is, heeft het melkvee- of rundveegedeelte
op de nieuwe locatie, bij aanmelding, een beoogde
productiecapaciteit van ten minste 50 NGE (waarbij in de
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

NGE bepaling gras- en ruwvoerareaal voor het vee wordt
meegenomen).
Indien binnen 10 jaar na vaststelling van de
subsidieverlening de melkvee- of rundveehouderij ter plaatse
wordt beëindigd, vervreemd of de productiecapaciteit wordt
verlaagd tot een omvang kleiner dan bedoeld onder punt 3,
is de subsidieontvanger gehouden tot volledige terugbetaling
van de vastgestelde subsidie.
Indien in geval van vervreemding als hierboven bedoeld de
subsidieontvanger de continuïteit van de melkvee- of
rundveehouderij en de minimale productiecapaciteit
garandeert tot een omvang bedoeld onder punt 3, door
middel van een contractueel vastgelegd kettingbeding met
de nieuwe eigenaar, hoeft geen terugbetaling plaats te
vinden. Als de subsidieontvanger hiervoor kiest stelt hij
Gedeputeerde Staten hiervan vóór de vervreemding op de
hoogte.
Bij de subsidieaanvraag is een verklaring gevoegd van een
bank waaruit blijkt dat de verplaatsing financieel
realiseerbaar is.
Bij de subsidieaanvraag is een schriftelijke verklaring
gevoegd van burgemeester en wethouders van de gemeente
waarin de locatie ligt waarnaar verplaatst wordt, waaruit blijkt
dat vestiging en uitbreiding tot een omvang als bedoeld
onder punt 3 op die locatie planologisch mogelijk is.
De milieuvergunning van de vertreklocatie wordt aangepast
(activiteiten voor melkvee- rundveetak beëindigen) en het
bouwblok m.b.t. de agrarische bestemming opgeheven of
aangepast.
Bij vaststelling dient uit de milieuvergunning en de
bouwvergunning van de nieuwe locatie de gevraagde
omvang te blijken.

EU:
Artikel 6 Vrijstellingsverordening landbouw (verplaatsing van
landbouwbedrijven in het algemeen belang).

J.
In de bijlage komt paragraaf 1.20 te luiden:
1.20 Herstructurering concentratiegebieden glastuinbouw Noord- en Midden-Limburg
Sluit aan bij operationeel doel (code)

pMJP: Ldb 3.1

Beoogde activiteiten

Activiteiten ter verbetering/optimalisering van de (ruimtelijke)
structuur van de concentratiegebieden glastuinbouw, te
weten activiteiten in:
•

De voorbereidingsfase: haalbaarheidsonderzoeken,
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•

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.

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.

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.
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
busimessplannen; artikel 15, lid, onder c, van de
Vrijstellingverordening Landbouw. 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
Vrijstellingverordening Landbouw. Subsidiepercentage alle
overheden samen maximaal 40%.
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Samenvoeging van meerdere bedrijfslocaties: artikel 13, van
de Vrijstellingverordening Landbouw. Beperkt tot juridische
en administratieve kosten, waaronder de opmetingskosten,
van een ruilverkaveling.
Landschappelijke inpassing van het gebied: De minimis
Landbouw. De totale steun aan de ondernemer is 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.
Verplaatsing; artikel 6 van de Vrijstellingverordening
Landbouw.
Aanvrager is geen landbouwer of andere ondernemer: geen
EU-kader.

K.
In de bijlage wordt een nieuwe paragraaf 1.21 toegevoegd, luidend als volgt:
1.21 Uitvoering Verklaring van Roermond 2010
Sluit aan bij operationeel doel (code)

pMJP Ldb 2.4

Beoogde activiteiten

Kennisdoorstroming en -toepassing voor bevordering van
perspectiefvolle (nieuwe) marktactiviteiten gericht op
innovatie én duurzame veehouderij met de nadruk op de
aspecten markt, dierenwelzijn, gezondheid en milieu.
Deze activiteiten dienen betrekking te hebben op:
• professionaliseren/doorontwikkelen van (bestaande)
concepten;
• ontwikkeling/implementatie van kansrijke nieuwe (keten)
concepten;
• bevorderen van samenwerking tussen (agrarische)
ondernemers;
• demonstratiefunctie via permanente zichtlocatie.

Aanvrager

Samenwerkingsverbanden van landbouwers al dan niet met
andere instellingen of bedrijven die activiteiten verrichten op
het gebied van productie, verwerking of afzet van
landbouwproducten, demonstratieprojecten of
kennisoverdracht.

Toepassingsgebied

Gehele provincie Limburg

Subsidiabele kosten

Kosten van door derden geleverde adviesdiensten die
betrekking hebben op bovengenoemde activiteiten.
Uitsluitend met betrekking tot de demonstratiefunctie via
permanente zichtlocatie zijn investeringskosten subsidiabel.

8

Subsidiepercentage/bedrag

Voor individuele projecten: maximaal 55% van de
subsidiabele kosten tot een maximum van € 35.000 per
project.
Voor de demonstratiefunctie via permanente zichtlocatie
maximaal 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum
van € 5.000 per project.

Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

EU-kader:
Aanvrager is landbouwer: artikel 15 Vrijstellingsverordening
landbouw (technische ondersteuning in de landbouw). De
subsidieverlening kan niet plaatsvinden in de vorm van een
rechtstreekse geldelijke betaling aan een landbouwer.
Aanvrager is een andere ondernemer: de-minimisverordening. De totale steun aan de ondernemer is maximaal
€ 200.000 over een periode van 3 belastingjaren
(Verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de commissie van 15
december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen
107 en 108 VWEU op de-minimissteun.
Met betrekking tot de demonstratiefunctie via permanente
zichtlocatie geldt voor landbouwers de de-minimis voor de
landbouw. De totale steun aan de ondernemer is maximaal
€ 7.500 over een periode van 3 belastingjaren.
Aanvrager is geen landbouwer of andere ondernemer: geen
EU-kader.

L.
In de bijlage wordt een nieuwe paragraaf 6.7 toegevoegd, luidend als volgt:
6.7 Erosie
Sluit aan bij operationeel doel (code)

pMJP Wtr 1.

Beoogde activiteiten

•
•

Opstellen van een door alle betrokken partijen gedragen
plan van aanpak.
Maatregelen die overlast door erosie tegengaan.

Aanvrager

Gemeenten, Waterschappen en LLTB.

Toepassingsgebied

Zuid-Limburg

Subsidiabele kosten

Investeringen in maatregelen die de overlast door modder
tegengaan, inclusief de aanleg van een grasstrook via een
kwalitatieve verplichting. Exclusief grondaankoop.

Subsidiepercentage/bedrag

Maximaal 35% per knelpunt. Voorbereidingskosten (het
opstellen van het plan van aanpak) tot maximaal 10% van de
uitvoeringskosten.
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Nadere eisen, voorwaarden en
verplichtingen; EU-kaders

Het gaat om:
• complexe erosieknelpunten in Zuid Limburg, zoals
vermeld in de door de gebiedscommissies opgestelde
nota’s ‘overlast door erosie’ uit 2009 en 2010, of
• nieuwe erosieknelpunten die als zodanig door
WRO/LLTB, gemeente en provincie als zodanig worden
onderkend.
De maatregelen moeten ‘bovenwettelijk’ zijn. Maatregelen die
in het kader van de erosieverordening moeten worden
genomen, komen op grond van deze paragraaf niet voor
subsidie in aanmerking.
De maatregelen komen voort uit een integraal overleg tussen
LLTB, WRO, gemeente en de grondgebruiker en worden door
alle partijen gedragen.
EU:
Subsidie verleend aan overheden is geen steun als de
werkzaamheden uitsluitend publieke doelen dienen en aan
ondernemers geen economisch voordeel toekomt.

M.
In de bijlage komen paragraaf 7.1 tot en met 7.4 te vervallen en wordt paragraaf 7.5 vernummerd tot 7.1.
N.
In de artikelsgewijze toelichting komt de toelichting op artikel 7 te vervallen en die op de artikelen 7b, 8 en
14 te luiden:
Artikel 7b
Voor subsidies die voortvloeien uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) gelden andere
voorwaarden omtrent bevoorschottingen en termijnbetalingen dan voor subsidies die alleen met
provinciale middelen worden verstrekt (zie ook de algemene subsidievoorwaarden POP2).
Het totale bedrag aan voorschotten is niet groter dan 80% van het maximaal verleende subsidiebedrag.
Voor formulieren genoemd onder lid 3 zie www.limburg.nI/plattelandinuitvoering, documenten, algemeen.
Het gestelde onder lid 5 is van belang, omdat de lidstaat Nederland en de provincie te maken hebben
met een zgn. N+2opgave in het kader van het POP2programma. Dit betekent dat gelden die door de
provincie van Europa zijn verkregen in het jaar N binnen 2 jaar na ontvangst ook daadwerkelijk
uitgegeven moeten zijn. Indien dit niet het geval is vloeien de gelden terug naar Europa. Lopende dit
POP2programma blijkt het steeds moeilijker te zijn om deze N+2opgave te halen. We hebben ook als
provincie Limburg herhaaldelijk te maken met aanvragers die wijzigingsverzoeken indienen die betrekking
hebben op het kasritme van gehonoreerde projecten. In verband hiermee is het noodzakelijk om
maatregelen te nemen die het behalen van deze N+2opgave bevorderen. Dit betekent dat wij in het
vervolg de geldende regels strikt gaan volgen en hier niet van zullen afwijken.
Artikel 8
Bij subsidieverleningsbeschikkingen in het kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) zijn
tevens de Algemene subsidievoorwaarden POP van toepassing.
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Artikel 14
Bij de subsidievaststelling hoeft geen goedkeurende accountantsverklaring te worden voorgelegd indien
het om een EU-POP-subsidie (inclusief eventueel cofinanciering provinciale middelen) gaat (lid 2 ad c).
Er kan volstaan worden met kopieën van facturen en betaalbewijzen. De Europese Commissie legt de
controle volledig bij Dienst Landelijk Gebied en heeft te kennen gegeven dat er geen goedkeurende
accountantsverklaring meer hoeft te worden voorgelegd ongeacht de hoogte van de subsidie.
Een (goedkeurende)controleverklaring van de onafhankelijke accountant moet voldoen aan het
“Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg” (te vinden op website
www.limburg.nl/subsidies > subsidiestelsel 2012). Voor de opmaak van de controleverklaring kan
gebruik worden gemaakt van het bij het controleprotocol gevoegde format.
Artikel II Overgangsrecht
Voor subsidiebesluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening blijven
de bepalingen van de Subsidieverordening Landelijk gebied provincie Limburg van kracht zoals die
golden vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening, ook voor de volgende stappen in het
subsidietraject.
Artikel III Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2012.

Aldus vastgesteld in vergadering d.d. 12 juni 2012 van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

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

Uitgegeven, 14 juni 2012
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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