PROVINCIAAL BLAD
JAARGANG: 2013
NR: 108
Gedeputeerde Staten van Limburg,
Gelet op
•
•

•

De Provinciewet, in het bijzonder artikel 158 en 175;
Verordening (EU) nr. 360/2012 van de Europese Commissie betreffende de toepassing van de
artikelen 107 en 108 VWEU op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch
belang verrichtende ondernemingen;
Gelet op artikel 14 en 106 VWEU;

Overwegende dat
•
•

•

•

•

•
•

diensten van algemeen economisch belang (hierna DAEB) hun bestaansrecht ontlenen aan de
artikelen 14 en 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
om gebruik te kunnen maken van de bijzondere positie die een DAEB inneemt binnen de Europese
mededingingsregelgeving, een onderneming daarvoor specifiek met het beheer van een bepaalde
DAEB moet worden belast;
het naar onze mening noodzakelijk is om deze diensten aan een selecte groep ondernemers toe te
vertrouwen, omdat daarmee in hoge mate wordt voldaan aan algemene behoeften van – grote
groepen – Limburgse burgers en het daarom belangrijk vinden dat deze dienst kan worden
aangeboden;
de Stichting Leisure Port (voormalige Stichting Promotie Noord-Limburg) het initiatief heeft genomen
tot de ontwikkeling van de Toeristische Informatie Voorziening (TIV) waarmee streekgebonden
informatie beschikbaar komt voor recreanten, toeristen en bewoners;
de Provincie Limburg in het kader van de promotie en stimulering van de toeristische en recreatieve
sector veel waarde hecht aan de (door)ontwikkeling van en sectorverbreding binnen dit systeem met
als doel het verzamelen en breed beschikbaar stellen van relevante informatie;
de exploitatielasten van het systeem inmiddels dermate zijn gegroeid dat er geen financiële ruimte is
voor de genoemde doorontwikkeling en sectorverbreding;
de provincie in de vorm van een subsidie bereid is bij te dragen in de beheerskosten van het TIV om
zodoende te onderzoeken of de door de provincie gewenste (door)ontwikkeling van en
sectorverbreding binnen TIV mogelijk is

Voorbereidingsprocedure
Aangezien dit aanwijzingsbesluit DAEB de bestaande situatie van reeds toegekende rechten en plichten
van betrokken ondernemingen bevestigt en niet verder uitbreidt is geen (nieuwe) specifieke
voorbereidingsprocedure gevolgd. Een voorafgaande consultatie van andere marktdeelnemers is ook om
deze reden niet zinvol geacht.

Besluiten
I.

aan te wijzen als Dienst van Algemeen Economisch Belang, de volgende diensten:
(door)ontwikkeling van en sectorverbreding binnen de Toeristische Informatie Voorziening met als
doel het breed verzamelen en beschikbaar stellen van relevante informatie met als doel de
promotie en stimulering van de toeristische en recreatieve sector in Limburg.
Gedeputeerde Staten zijn (mede) belast met toezicht op de tenuitvoerlegging hiervan. Zodra de
omvang van deze openbare opdracht wordt verruimd tot nieuwe diensten, dient het
aanwijzingsbesluit dienovereenkomstig te worden aangepast, binnen de beperkingen van
artikel 106, lid 2, van het VWEU.

II.

duur van de openbare dienstverplichtingen:
De aanwijzing geldt vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016.

III.

betrokken ondernemingen en het betrokken grondgebied:
Stichting Leisure Port, St. Jansweg 9, 5928 RC, Venlo, die diensten aanbiedt op het grondgebied
van de provincie Limburg;

Maastricht, d.d. 10 december 2013

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

Uitgegeven, 12 december 2013

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