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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 9 november 2010 hebben vastgesteld:

NADERE SUBSIDIEREGELS SPORT 2011
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
1. Project: een in tijd afgebakend samenhangend geheel van activiteiten.
2. Smart:
Specifiek: zo concreet mogelijk aangeven wie, wat, waar, wanneer, hoe
Meetbaar: zo veel mogelijk in maat en getal uitdrukken
Acceptabel: doelen dienen te passen binnen de provinciale programma’s en draagvlak te hebben
Realistisch: doelen dienen binnen de gestelde tijd, financiële en personele randvoorwaarden te
worden gerealiseerd
Tijdgebonden: vooraf vastleggen welke doelen op welk moment gehaald moeten zijn
3. Voor overige begripsomschrijvingen: raadpleeg hoofdstuk 10 van de Sportnota Provincie Limburg
2008 – 2012 “Sport en bewegen haalt het beste uit Limburg” zie www.limburg.nl/beleid>sport.
Artikel 2 Doel van de regeling
Met deze nadere subsidieregels wordt beoogd bij te dragen aan het creëren van een sportinfrastructuur
waardoor een leven lang sporten en bewegen voor iedereen tot de mogelijkheden behoort. Hierbij wordt
sport en bewegen ingezet om:
- de fysieke en geestelijke gezondheid van burgers te bevorderen;
- ontplooiingskansen van talent te vergroten;
- een sterke positionering van Limburg als woon-, werk-, studeer- en leefomgeving te bevorderen;
- een impuls te geven aan economie, onderwijsvernieuwing, gebiedsontwikkeling en
regionale/provinciale branding.

Artikel 3
Doelgroep
1. Rechtspersonen (instellingen) die een bijdrage leveren aan een van de beleidsonderdelen versterking
sportontwikkeling, versterking buurt-onderwijs-sport, nationale en regionale trainingcentra,
(inter)nationale (top)sportevenementen, Limburgs wielerevenementenplan kunnen in aanmerking
komen voor een projectsubsidie (bijlagen 2 t/ m 6)
2. De Provinciale sportorganisaties Huis voor de Sport Limburg, Topsport Limburg, Basissport Limburg
en het Jeugdsportfonds Limburg kunnen in aanmerking komen voor exploitatiesubsidies (bijlage 1).
Artikel 4
Waarderingssubsidie
Gedeputeerde Staten kunnen een subsidie ook in de vorm van een waarderingssubsidie verlenen.

HOOFDSTUK 2 PROJECTSUBSIDIES
Artikel 5
Algemene subsidiecriteria projectsubsidie
Om voor een projectsubsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene criteria:
a. de begroting is reëel en sluitend;
b. het project c.q. de activiteiten is/zijn financieel, organisatorisch en praktisch uitvoerbaar; bij
projectsubsidies is de continuïteit van het project ook na de subsidieperiode gewaarborgd (financieel /
inhoudelijk), met uitzondering van projecten die een eenmalig of experimenteel karakter hebben.
c. het project moet worden opgestart binnen een half jaar nadat de subsidie is verleend.
Artikel 6
Specifieke criteria projectsubsidie
1. Rechtspersonen (instellingen) die in aanmerking komen voor een projectsubsidie dienen een bijdrage
te leveren aan een van de onderstaande beleidsonderdelen:
− Versterking sportontwikkeling,
− Versterking Buurt – Onderwijs – Sport,
− Nationale en regionale training centra,
− (Inter)nationale (top)sportevenementen,
− Limburgs wielerevenementenplan
2. Per project is eenmalig subsidie mogelijk binnen deze regeling;
3. De maximale looptijd van een project is twee jaar;
4. In de bijlagen 2 t/m 6 treft u per onderdeel een nadere uitwerking aan waarin wordt aangegeven wat
per beleidsonderdeel de specifieke doelstelling is, wie er een subsidieaanvraag kan indienen, welke
specifieke criteria van toepassing zijn, welke activiteiten hieronder vallen, en verdere informatie over
subsidiabele kosten en subsidiebedragen.
Artikel 7
Aanvraag subsidie
1. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking
van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg:
www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.
2. Een aanvraag voor een projectsubsidie bevat de volgende informatie:
a. een volledig ingevuld en bevoegdelijk ondertekend aanvraagformulier.
b. een smart geformuleerd projectplan, inclusief sluitende en gespecificeerde begroting.
3. De subsidieaanvraag kan worden ingediend vanaf de dag na publicatie van deze regeling tot en met
31 december 2011, doch tenminste drie maanden voor aanvang van het betreffende project.
4. Subsidieaanvragen voor projectsubsidies worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
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a. De datum van de poststempel is bepalend. Bij persoonlijk aangeleverde aanvragen is de
ontvangststempel van de Provincie Limburg dan wel de datum van het verkregen bewijs van
ontvangst bepalend.
b. Bij onvolledig ingediende aanvragen geldt de datum waarop de aanvraag volledig is.
5. Aanvragen die ontvangen zijn buiten de periode en specifieke termijnen zoals vermeld in lid 3 worden
afgewezen.
Artikel 8
Subsidieplafond en verdeelsleutel
1. Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks de subsidieplafonds voor deze regeling vast.
2. Voor de verdeling van de plafonds is het tijdstip beslissend waarop de aanvraag volledig is.
3. Indien er meerdere volledige aanvragen zijn van dezelfde datum en deze binnen het subsidieplafond
niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, vindt prioritering plaats door Gedeputeerde Staten.
4. Aanvragen die worden ingediend nadat het subsidieplafond is bereikt, worden afgewezen.
Artikel 9
Subsidiebedrag
1. Het subsidiebedrag bedraagt ten hoogste het door Gedeputeerde Staten als redelijk aanvaarde tekort.
2. Bij de bepaling van het subsidiebedrag houden Gedeputeerde Staten rekening met de mate waarin
het project een bijdrage levert aan de invulling van het provinciaal beleid.
3. Het subsidiebedrag bedraagt niet meer dan 50% van de totale projectkosten.
Afwijking van de 50%-cofinancieringnorm kan uitsluitend plaatsvinden op basis van zwaarwegende
argumenten, zoals het grote beleidsmatige belang van een project, en ter beoordeling van
Gedeputeerde Staten.
Artikel 10 Niet-subsidiabele kosten
1. Aanvullend op de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening 2004 zijn de volgende kosten niet
subsidiabel:
- alle kosten waarvoor de subsidieaanvrager gebruik kan maken van bestaande rijks- of
gemeentelijke subsidieregelingen;
- salariskosten van topsporters bij de reguliere uitoefening van hun wedstrijdsport;
- kosten van activiteiten met een commercieel oogmerk;
- kosten van vaste activa;
- kosten voor activiteiten ten behoeve van een jubileum;
- kosten voor onvoorziene uitgaven.
2. Verder wordt in de bijlagen 1 t/m 6 aangegeven welke kosten nog meer niet subsidiabel zijn.
Artikel 11 Meldingsplicht
1. De subsidieontvanger doet onverwijld schriftelijk melding aan Gedeputeerde Staten zodra aannemelijk
is dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet, of niet geheel zullen worden verricht of dat niet
of niet geheel aan de in de beschikking opgelegde verplichtingen zal worden voldaan.
2. Tussentijdse wijzigingen in de uitvoering van een project of activiteit (inhoud en/of uitvoeringstermijn)
dan wel in de begroting worden vooraf schriftelijk ter goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde
Staten.
Artikel 12 Subsidievaststelling, steekproefsgewijze controle achteraf
1. Ter beoordeling van Gedeputeerde Staten kan een projectsubsidie, zonder voorafgaande
subsidieverlening, direct worden vastgesteld en uitbetaald.
2. Steekproefsgewijs wordt in de gevallen genoemd in het eerste lid, achteraf gecontroleerd:
a. of de activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd conform de subsidieaanvraag,
b. of aan de in de beschikking vermelde verplichtingen is voldaan.
3. Indien bij de steekproef blijkt dat de resultaten niet zijn behaald en/of dat niet aan de verplichtingen is
voldaan, kan de subsidie worden ingetrokken, dan wel alsnog lager worden vastgesteld.
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4. Voor de projectsubsidies die niet direct worden vastgesteld zijn de bepalingen over de
subsidievaststelling in de Algemene Subsidieverordening 2004 onverkort van toepassing.

HOOFDSTUK 3 PROJECTSUBSIDIES HUIS VOOR DE SPORT EN TOPSPORT LIMBURG
Artikel 13 Subsidieaanvraag en doelgroep
1. Gedeputeerde Staten verstrekken binnen dit hoofdstuk alleen een projectsubsidie aan het Huis voor de
Sport en aan Topsport Limburg voor de volgende projecten:
Project
Aanvrager
-Vervoersregeling gehandicaptensport
Huis voor de Sport
-Topsport talentenfonds
Topsport Limburg
2. Een subsidieaanvraag voor een project bedoeld onder het eerste lid, dient tenminste drie maanden
voor aanvang van het betreffende project te worden ingediend.
3. Een aanvraag voor een projectsubsidie bevat de volgende informatie:
a. een volledig ingevuld en bevoegdelijk ondertekend aanvraagformulier
b. een smart geformuleerd projectplan, inclusief sluitende en gespecificeerde begroting
Artikel 14 Specifieke criteria projectsubsidie
1. Betreffende projecten maken onderdeel uit van de integrale werkplannen van de desbetreffende
Provinciale sportorganisaties. De activiteiten geven uitvoering aan het provinciale Jaarprogramma
Sport en aan de steunfunctietaken en resultaatdoelen, zoals opgenomen in de Provinciale Sportnota
2008-2012 “Sport en bewegen haalt het beste uit Limburg”.
2. De projecten dienen bij te dragen aan de realisatie van de resultaatdoelen op het terrein van sport in
een of meerdere provinciale Beeldbepalende Ontwikkelingen.

HOOFDSTUK 4 EXPLOITATIESUBSIDIES
Artikel 15 Subsidieaanvraag, specifieke criteria en beoordeling
1. Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door de volgende Provinciale
sportorganisaties:
1. Huis voor de Sport Limburg
2. Topsport Limburg
3. Basissport Limburg
4. Jeugdsportfonds Limburg
2. De subsidieaanvraag voor een exploitatiesubsidie dient voor 1 oktober 2011 te worden ingediend en
bevat de volgende informatie:
−
een smart geformuleerd jaarprogramma (werkplan)
−
een exploitatiebegroting
Artikel 16 Monitoring, verantwoording en evaluatie
1. De monitoring geschiedt aan de hand van door Gedeputeerde Staten voorgeschreven
geformatteerde, schriftelijke voortgangsrapportages. De frequentie hiervan en de wijze van monitoring
worden medegedeeld in de subsidiebeschikking.
2. In elke voortgangsrapportage wordt eenduidig inhoudelijk en financieel verslag gedaan van de
uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten en de concrete outputresultaten. Dit wordt onder meer
gedaan voor wat betreft de bereikte output aan de hand van de opgelegde verplichtingen.
3. Met ieder afzonderlijke organisatie vindt tweemaal gedurende het jaar een monitoringsgesprek plaats
over de tussentijdse resultaten van de activiteiten waarvoor een provinciaal subsidie is ontvangen.
Voor zover nodig vindt een extra tussentijds overleg plaats.
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4. Tussentijdse wijzigingen in de uitvoering van een activiteit (inhoud en uitvoeringstermijn) worden
vooraf schriftelijk ter goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN
Artikel 17 Hardheidsclausule
1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.
2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot
kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.
Artikel 18 Overgangsrecht
1. De Nadere subsidieregels Welzijn, Zorg en Sport vervallen bij de inwerkingtreding van deze regeling.
2. Aanvragen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze regeling en waarover bij
inwerkingtreding van deze regeling nog niet is beslist, worden op basis van deze nieuwe regeling
afgehandeld.
3. Voor subsidiebesluiten die zijn genomen voor de inwerkingtreding van de Nadere subsidieregels Sport
2011 blijven de Algemene Subsidieverordening 2004 en de daarop gebaseerde Nadere
subsidieregels Welzijn, Zorg en Sport van toepassing, ook voor de volgende stappen in het
subsidietraject.
Artikel 17 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel
1. Deze nadere regels treden in werking met ingang van 1 januari 2011.
2. Deze nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2012, met dien verstande dat zij van
toepassing blijven op aanvragen en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen.
3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels Sport 2011”.
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Algemene toelichting Nadere subsidieregels Sport 2011
Deze subsidieregeling bevat beleidsspecifieke subsidiebepalingen ter aanvulling op de Algemene
Subsidieverordening 2004 (ASV) die op zijn beurt is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht
(Awb). Deze Awb geeft een gedetailleerde regeling op het proces van de subsidieverstrekking, dat noch
in de ASV noch in de Nadere subsidieregels Sport 2011 wordt herhaald. Concreet betekent dit dat een
volledig beeld van alle regels met betrekking tot provinciale subsidies op het terrein van sport alleen kan
worden verkregen door raadpleging van zowel Awb als ook de ASV én de Nadere subsidieregels Sport
2011.
De regeling is als volgt opgebouwd:
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2: Projectsubsidies
Hoofdstuk 3: Projectsubsidies Huis voor de Sport en Topsport Limburg
Hoofdstuk 4: Exploitatiesubsidies
Hoofdstuk 5: Slotbepalingen
Bijlagen:
1 t/m 6
Hoofdstuk 1 en 5 betreft het algemene gedeelte met bepalingen die van toepassing zijn op alle
beleidsonderdelen.
Hoofdstuk 2 is van toepassing op projectsubsidies. Hoofdstuk 3 is van toepassing op de projectsubsidies
voor het Huis voor de Sport en Topsport Limburg. Hoofdstuk 4 is van toepassing op de
exploitatiesubsidies. De specifieke bepalingen zijn separaat per beleidsonderdeel terug te vinden in de
bijlagen. In deze bijlagen wordt grotendeels vastgehouden aan de opbouw van de Sportnota 2008 –
2012, Sport en bewegen haalt het beste uit Limburg.
Ook de beleidsinhoudelijke achtergrond van deze onderdelen is terug te vinden in de Sportnota 2008 –
2012, Sport en bewegen haalt het beste uit Limburg.
In de bijlagen komen achtereenvolgend aan de orde:
1.
Provinciale sportorganisaties
2.
Versterking sportontwikkeling
3.
Versterking Buurt – Onderwijs – Sport
4.
Nationale en regionale training centra
5.
(Inter)nationale (top)sportevenementen
6.
Limburgs wielerevenementenplan
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Sportieve Omgevingen
Het aanvragen van een subsidie ten behoeve van een sportieve omgeving in het landelijk gebied is
mogelijk op basis van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg, hoofdstuk 3 Wonen,
werken en leefbaarheid.
Deze subsidieverordening treft u aan op:
de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/plattelandinuitvoering onder Documenten.
De begrenzing van het landelijk gebied is vastgelegd in de gebiedsindeling van het
plattelandsontwikkelingsprogramma POP2. Deze kan worden geraadpleegd op onze website
www.limburg.nl: e-loket > geografische informatie > geo dataportaal > landbouw > begrenzing platteland.
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BIJLAGEN BIJ NADERE SUBSIDIEREGELS SPORT 2011
1. Provinciale sportorganisaties (provinciale infrastructuur voor ondersteuning top- en
breedtesport)
Aanvrager

Provinciale sportorganisaties, zijnde rechtspersonen,
benoemd in de Sportnota Provincie Limburg 2008-2012
“Sport en bewegen haalt het beste uit Limburg”, kunnen voor
de financiering van hun werkprogramma en of provinciale
projecten een subsidie aanvragen.
Werkprogramma:
-

Huis voor de Sport Limburg;
Topsport Limburg;
Basissport Limburg;
Jeugdsportfonds Limburg.

Subsidiabele provinciale projecten:
- Vervoersregeling gehandicaptensport (Huis voor de
Sport);
- Topsport talentenfonds (Topsport Limburg).
Criteria Werkplannen

De werkplannen dienen:
-

-

Uitvoering te geven aan het provinciale Jaarprogramma
Sport.
Uitvoering te geven aan de steunfunctietaken en
resultaatdoelen, zoals opgenomen in de Provinciale
Sportnota 2008-2012 “Sport en bewegen haalt het beste
uit Limburg”;
Bij te dragen aan de realisatie van de resultaatdoelen op
het terrein van sport in een of meerdere provinciale
Beeldbepalende Ontwikkelingen.
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2. Versterking sportontwikkeling (breedtesport)
Onderdeel
Aanvrager

Sportstimuleringsprogramma’s
Rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie
en uitvoering van een grootschalig
sportstimuleringsprogramma.

Toetsingscriteria

De volgende sportstimuleringsprogramma’s kunnen voor
subsidiëring in aanmerking komen:

Bijzondere subsidiecriteria

−

Er gaat een grote sportstimulerende werking uit van het
project/evenement, omdat een substantieel aantal
inactieven gestimuleerd wordt om structureel te gaan
sporten (uit de subsidieaanvraag blijkt duidelijk hoe hier
vorm en inhoud aan wordt gegeven).

−

Bij de organisatie en uitvoering van het project is een
groot aantal vrijwilligers betrokken, zowel op het
bestuurlijke als op het uitvoerende vlak.

−

De betrokkenheid, c.q. de versterking van de
rechtspersoon wordt vergroot door het project.

Projectaanvragen kunnen alleen worden ingediend als:
-

de activiteiten in de provincie Limburg georganiseerd
worden;
ze onderdeel uitmaken van de provinciale speerpuntsporten Atletiek, Handbal, Tafeltennis, Triatlon, Volleybal,
Wielrennen en Zwemmen

Initiatieven op het gebied van topsport en talentontwikkeling
dienen als zodanig erkend te worden door Stichting Topsport
Limburg op basis van de criteria van NOC*NSF.
Niet-subsidiabele activiteiten

-

Profileringsbeleid

activiteiten die reguliere clubwedstrijden in competitieverband (nationaal of internationaal) inhouden;
Limburgse, Nederlandse kampioenschappen, Europese
kampioenschappen en Wereld Kampioenschappen
waaraan geen sportstimuleringsactiviteiten voor een
substantieel aantal inactieven verbonden zijn.

De Provincie Limburg kan in het kader van het
profileringsbeleid afspraken maken die verder
privaatrechtelijk worden uitgewerkt.
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3. Versterking Buurt – Onderwijs – Sport
Onderdeel

Combinatiefunctionarissen
1. Rijksregeling:
Hiervoor geldt dat alleen een gemeente een convenant kan
sluiten met het Rijk.
2. Cofinanciering door de Provincie:
De Provincie Limburg kan een cofinanciering te verstrekken
vanaf het tweede jaar, naast de subsidiëring door het Rijk. De
door het Rijk gestelde criteria blijven van toepassing. De
Provincie kan criteria toevoegen.
3.Subsidiëring door de Provincie
De Provincie kan aan een rechtspersoon een subsidie
verstrekken ten behoeve van het aanstellen van een
combinatiefunctionaris.

Aanvrager

Rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor de inzet en
tewerkstelling van combinatiefunctionarissen.

Toetsingcriteria

Voor de aanstelling van Combinatiefunctionarissen zijn twee
projectvormen mogelijk:
-

-

Profileringsbeleid

Projectplannen, gericht op de aanstelling van
Combinatiefunctionarissen (CF) op basis van de landelijke
regeling, waarbij Limburgse gemeenten cofinanciering
vragen aan de Provincie.
Bij iedere projectaanvraag dient in principe 50% van de
provinciale middelen ingezet te worden voor de aanstelling
van een combinatiefunctionaris die actief is op het terrein
van de speerpuntsporten Atletiek, Handbal, Tafeltennis,
Triatlon, Volleybal, Wielrennen en Zwemmen, zoals
genoemd in de Sportnota.
De overige 50% van de provinciale middelen kunnen
worden ingezet voor een of meerdere sporttakken naar
eigen keuze, voor zover deze door NOC*NSF zijn erkend.
Projectplannen, gericht op de aanstelling van
Combinatiefunctionarissen, specifiek voor de uitvoering
van provinciale sportstimuleringsprojecten, die worden
uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de
provinciale sporttakplannen, Atletiek, Handbal, Triatlon,
Paardensport of Wielrennen.

De Provincie Limburg kan in het kader van het
profileringsbeleid afspraken maken die verder privaatrechtelijk
worden uitgewerkt.
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4. Nationale en regionale training centra (talentontwikkeling en topsport)
Aanvrager

Rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie
en uitvoerig van nationale en/of regionale trainingcentra van
de navolgende sporttakken:
-

Atletiek;
Handbal;
Tafeltennis;
Triatlon;
Wielrennen;
RJO Voetbal;
Vrouwenvoetbal;
Zaalvoetbal.

Toetsingscriteria

1. Nationale trainingcentra (NTC’s) dienen gecertificeerd te
zijn conform de richtlijnen van NOC*NSF.
2. Regionale training centra (RTC’s) dienen gecertificeerd te
zijn conform het ‘Accreditatiesysteem trainingcentra in
Limburg’ van en door Topsport Limburg.
3. De projectplannen van Nationale en Regionale
trainingcentra dienen goedgekeurd te zijn door de
betrokken sportbond.
4. Trainingcentra die gevestigd worden in Sportzone Limburg
hebben de hoogste prioriteit.
5. Trainingcentra dienen actief bij te dragen aan het
ondersteunen van sportstimuleringsprogramma’s.

Profileringsbeleid

De Provincie Limburg kan in het kader van het
profileringsbeleid afspraken maken die verder
privaatrechtelijk worden uitgewerkt.
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5. (Inter)nationale (top)sportevenementen
Aanvrager

Rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie
en uitvoering van internationale (top)sport evenementen.

Toetsingscriteria

Bij internationale grootschalige (top)sportevenementen is er
sprake van structurele evenementen en incidentele
evenementen.
De incidentele (inter)nationale grootschalige
topsportevenementen dienen aan de volgende criteria te
voldoen:
−

Er gaat een grote (bovenlokale) sportstimulerende
werking uit van het project/evenement, omdat een
substantieel aantal inactieven gestimuleerd wordt om
structureel te gaan sporten (uit de subsidieaanvraag blijkt
duidelijk hoe hier vorm en inhoud aan wordt gegeven).

−

De organisatie dient de deelname van Limburgse
talenten en topsporters met een topsportstatus (conform
criteria NOC*NSF c.q. Topsport Limburg) te stimuleren
en mogelijk te maken. Hierbij wint zij advies in bij
Topsport Limburg, die registreert welke sporters voldoen
aan de topsportstatus.

−

Er is sprake van een (aantoonbare) bovenlokale
economische impuls/spin-off.

−

Het evenement levert een belangrijke bijdrage aan de
branding van Limburg of de regio waar het evenement
plaatsvindt.

−

Bij de organisatie en uitvoering van het project is een
groot aantal vrijwilligers betrokken, zowel op het
bestuurlijke als op het uitvoerende vlak.

−

Het evenement heeft een bovenlokaal, regionaal,
provinciaal of (inter)nationaal karakter.

De structurele Limburgse topsportevenementen zijn, c.q.
worden, als zodanig gecertificeerd door Stichting Topsport
Limburg onder de naam ‘Top Events’. Tot de Top Events
behoren de volgende zeven evenementen:
−
−
−
−
−
−
−

Hel van het Mergelland;
Parelloop;
Amstel Gold Race;
Powerman;
Triatlon Stein;
JIM;
Limburgse Handbal Dagen.

Stichting Topsport Limburg toetst een topsportevenement of
het in aanmerking komt voor de status als ‘Top Event’.
Het maximale subsidiebedrag voor een Top Event bedraagt
€ 15.000,00, doch niet meer dan de subsidiebijdrage van de
betrokken gemeente(n).
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Om voor een provinciale subsidiebijdrage in aanmerking te
komen dienen de Top Events aan bovengenoemde criteria
voor de incidentele (inter)nationale grootschalige
topsportevenementen te voldoen.
Bijzondere subsidiecriteria

Projectaanvragen kunnen alleen worden ingediend als:
-

de activiteiten in de provincie Limburg georganiseerd
worden;
ze onderdeel uitmaken van de provinciale speerpuntsporten Atletiek, Handbal, Tafeltennis, Triatlon, Volleybal,
Wielrennen, Paardensport en Zwemmen.

Initiatieven op het gebied van topsport en talentontwikkeling
dienen als zodanig erkend te worden door Stichting Topsport
Limburg op basis van de criteria van NOC*NSF.
Niet-subsidiabele activiteiten

-

Profileringsbeleid

activiteiten waaraan geen sportstimuleringsactiviteiten
verbonden zijn;
activiteiten die reguliere clubwedstrijden in competitieverband (nationaal of internationaal) inhouden;
Limburgse, Nederlandse kampioenschappen, Europese
kampioenschappen en Wereld Kampioenschappen
waaraan geen sportstimuleringsactiviteiten voor een
substantieel aantal inactieven verbonden is.

De Provincie Limburg kan in het kader van het
profileringsbeleid afspraken maken die verder
privaatrechtelijk worden uitgewerkt.
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6. Limburgs wielerevenementenplan
Aanvrager

Rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie
en uitvoerig van een evenement dat onderdeel is van het
Limburgs wielerevenementenplan.

Toetsingscriteria

Subsidiabel zijn wielerevenementen die onderdeel uitmaken
van het Limburgs Wielerplan, c.q. het Limburgs
Wielerevenementenplan.
De gemeente waar het wielerevenement plaatsvindt, dient
actief te participeren in het provinciale overleg van de
Limburgse wielergemeenten.
Een Limburgse wielergemeente dient de wielersport in
Limburg als een belangrijke sport in haar gemeente c.q.
sportbeleid benoemd te hebben. Naast het ondersteunen van
een wielerevenement, dient een wielergemeente tevens
breedtesport en talentontwikkeling op het gebied van
wielrennen te ondersteunen.
Vanaf 2011 zijn de Limburgse wielerevenementen ingedeeld
in drie categorieën:
-

-

A-categorie:
Hiertoe behoren evenementen zoals het NK Wielrennen op
de weg, een etappe (start en/of finish) van de Tour de
France, Ronde van Italië (Giro) of de Ronde van Spanje
(Vuelta).
B-categorie:
Hiertoe behoren evenementen zoals de Enecotour.
C-categorie:
Hiertoe behoren de overige wielerwedstrijden in Limburg.

Tot de A-categorie behoort:
- Het NK Wielrennen op de weg in Limburg.
Het maximale subsidiebedrag voor dit evenement bedraagt
€ 50.000,00, doch niet meer dan de subsidiebijdrage van de
betrokken gemeente(n).
Tot de B-categorie behoren:
- Aankomst en/of startetappe Enecotour
Het maximale subsidiebedrag voor een evenement van deze
categorie bedraagt € 25.000,00, per etappeplaats doch niet
meer dan de subsidiebijdrage van de betrokken gemeente(n).
Tot de C-categorie behoren:
- De Ronde van Limburg;
- Cyclocross Heerlen;
- Kernenomloop Echt-Susteren;
- NK Mountainbike.
Het maximale subsidiebedrag voor een evenement van deze
categorie bedraagt € 10.000,00, doch niet meer dan de
subsidiebijdrage van de betrokken gemeente(n).
Toetsingscriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dienen aan
het evenement sportstimuleringsactiviteiten te zijn verbonden
die erop gericht zijn om de structurele sportdeelname in de
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wielersport te verhogen. De sportstimuleringsactiviteiten
dienen afgestemd te worden met de Wielerfederatie Limburg
en dienen georganiseerd te worden in samenwerking met een
wielervereniging die de blijvende effecten van de
sportstimulering kan realiseren.
Provinciaal ondersteunde wielerevenementen dienen actief uit
te dragen dat zij bijdragen aan het versterken van de
wielersport in Limburg. Om dit actief uit te dragen dienen zij
spandoeken te plaatsen met de tekst ‘Wieler Provincie
Limburg’.
Ook dienen zij aan te geven dat zij de organisatie van het WK
Wielrennen op de weg 2012 actief ondersteunt, mede gericht
op het blijven versterken van de wielersport in Limburg.
Niet-subsidiabele activiteiten

-

Profileringsbeleid

activiteiten waaraan geen sportstimuleringsactiviteiten
verbonden zijn;
activiteiten die reguliere clubwedstrijden in competitieverband (nationaal of internationaal) inhouden;
Limburgse, Nederlandse kampioenschappen, Europese
kampioenschappen en Wereld Kampioenschappen
waaraan geen sportstimuleringsactiviteiten voor een
substantieel aantal inactieven verbonden zijn.

De Provincie Limburg kan in het kader van het
profileringsbeleid afspraken maken die verder privaatrechtelijk
worden uitgewerkt.

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

Uitgegeven, 25 november 2010
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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