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Verordening regiofonds
Provinciale Staten,
Maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de
Provinciewet, bekend wat zij in hun vergadering van 9 juli 2010 hebben vastgesteld :
De verordening Regiofonds

Aldus vastgesteld door Provinciale Staten van Limburg in hun vergadering van 9 juli 2010

Provinciale Staten voornoemd,
Drs. J.J. Braam, griffier

Plv. voorzitter, W.P.G.M. Scheepens

Uitgegeven, 20 juli 2010,
Drs. J.J. Braam,
griffier
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Provinciale Staten van Limburg,
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 mei 2010
Gelet op artikel 145 Provinciewet,
Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Reqiofonds
Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Regiofonds: een virtueel fonds per regio ten behoeve van de (mede)financiering van
majeure regionale projecten welke wordt beheerd door gedeputeerde staten;
b. deelnemende gemeenten: de gemeenten die een bijdrage leveren aan het regiofonds;
Artikel 2 Toepasselijkheid verordening
1. Deze verordening is van toepassing op subsidieverstrekking ten laste van het Regiofonds.
2. De Algemene Subsidieverordening 2004 is niet van toepassing op het verlenen van subsidies als
bedoeld in deze verordening, tenzij Gedeputeerde Staten anders bepalen.
Artikel 3 Wie komen in aanmerking
Voor subsidie op grond van deze verordening komen slechts in aanmerking de deelnemende gemeenten
en de provincie Limburg.
Artikel 4 Waarvoor kan subsidie worden verstrekt
Subsidie op grond van deze verordening kan worden verstrekt voor het initiëren en stimuleren van
kansrijke gebiedsontwikkelingen in de diverse regio's in de Provincie Limburg.
Artikel 5 Nadere regels
Gedeputeerde staten stellen nadere regels omtrent de te volgen procedure, de subsidiabele kosten, de
op te leggen verplichtingen en voorwaarden en de verantwoordingssystematiek.
Artikel 6 Wie beslist
Gedeputeerde staten beslissen mede namens de deelnemende gemeenten omtrent het verstrekken van
subsidies.
Artikel 7 Staatssteun
Als met (een deel van) de subsidie staatssteun in de zin van artikel 107 VWEU wordt verleend aan
derden dient de ontvangende gemeente ervoor zorg te dragen dat deze verenigbaar met de
gemeenschappelijke markt is.

Artikel 8 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal
blad waarin zij wordt geplaatst.
Toelichting
In het provinciaal coalitieakkoord 2007-2011 is een investeringsfonds ingesteld voor investeringen in de
drie domeinen op basis van vijf programma's. Gebiedsontwikkeling is de regionale samenwerkingsvorm
waarin gemeenten en provincie samenwerken op basis van regiodialogen en regioagenda's om de
gestelde doelen te bereiken. De doelstelling van de Gebiedsontwikkeling is het initiëren en stimuleren van
kansrijke ontwikkelingen in de regio in het kader van de vastgestelde visie. De financiering van de
noodzakelijke initiële investering gebeurt via het Regiofonds dat voor 50% door de betrokken gemeenten
en voor 50% door de Provincie wordt gevuld.
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Het Regiofonds is een virtueel fonds, wat betekent dat er geen feitelijke geldstromen zijn tussen de
partijen voor de voeding van het Regiofonds. Het Regiofonds heeft betrekking op reserveringen die in de
begrotingen van de gemeenten en de Provincie moeten worden verantwoord. Centraal instrument in de
planning, beheersing en verantwoording van de regiofondsen is het kaderstellende
Meerjareninvesteringsprogramma (hierna: MIP).
In de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is een wettelijke regeling opgenomen voor het
verstrekken van subsidies door bestuursorganen (hoofdstuk 4, titel 4.2 "subsidies"). Belangrijk
uitgangspunt van die regeling is dat subsidieverstrekking slechts mogelijk is als daaraan een wettelijk
voorschrift (lees: verordening) ten grondslag ligt waarin wordt bepaald welke activiteiten voor subsidie in
aanmerking komen. Voor de provinciale bestuursorganen is voornoemde grondslag gelegen in de
Algemene Subsidieverordening 2004 in combinatie met nadere regels van Gedeputeerde Staten.
De wijze van het verstrekken van bijdragen uit de regiofondsen is vorm gegeven in de
bestuursovereenkomsten ten aanzien van de regiovisies. Deze wijkt af van de wijze van
subsidieverlening als beschreven in de Algemene Subsidieverordening 2004, als gevolg waarvan ervoor
wordt gekozen ten behoeve van de regiofondsen een afzonderlijk kader vast te stellen waarbij aan
Gedeputeerde Staten de bevoegdheid wordt toegekend om nadere regels te stellen omtrent o.a. de te
volgen procedure, de subsidiabele kosten, de op te leggen verplichtingen en voorwaarden en
verantwoordingssystematiek. De Algemene Subsidieverordening 2004 is dus uitdrukkelijk niet van
toepassing op de verlening van subsidies als bedoeld in deze verordening, tenzij Gedeputeerde Staten
anders bepalen. Deze verordening biedt de wettelijke basis voor subsidietoekenning van alle
(toekomstige) regiofondsen.
Gedeputeerde Staten treden op als beheerder van het fonds. In de afspraken die in het kader van de
regiovisies zijn gemaakt is overeen gekomen dat de besluitvorming in de stuurgroep doorslaggevend
moet zijn voor de vraag of een project al dan niet voor een bijdrage in aanmerking komt. Het standpunt
van de stuurgroep heeft de status van bindend advies aan Gedeputeerde Staten.
Dat betekent dat besluitvorming over de daadwerkelijke toekenning van individuele bijdragen aan
projecten door Gedeputeerde Staten mede namens de deelnemende (en bijdragende) gemeenten kan
plaatsvinden.
Deze verordening biedt een wettelijke basis te bieden voor subsidieverlening

