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Provinciale Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend
dat zij in hun vergadering van 16 december 2005 de volgende wijzigingen hebben vastgesteld van de
Algemene subsidieverordening 2004 (PB 2004/51):
Artikel I

Algemene subsidieverordening 2004

De Algemene subsidieverordening 2004 (PB 2004/51) wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 5, komt te luiden:
1. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor activiteiten op het terrein van openbare orde
en veiligheid, economie, onderwijs, toerisme, recreatie, werkgelegenheid, welzijn, zorg, cultuur,
verkeer, vervoer, infrastructuur, ruimte, volkshuisvesting, groen, natuur en milieu, landbouw en water.
2. Gedeputeerde Staten stellen, indien zij van de bevoegdheid genoemd in het eerste lid gebruik willen
maken, per beleidsterrein of onderdelen van beleidsterreinen nadere regels vast waarin tenminste
wordt gepreciseerd welke activiteiten op basis van welke criteria voor subsidie in aanmerking komen.
3. Van de bevoegdheid bedoeld in het eerste lid kan door Gedeputeerde Staten slechts gebruik worden
gemaakt voorzover zij nadere regels hebben vastgesteld zoals bedoeld in het tweede lid.
B.
Aan artikel 9 wordt een nieuw lid 6 toegevoegd luidende:
“Gedeputeerde Staten kunnen bepalen, dat een aanvraag ook digitaal kan worden ingediend mits de
aanvraag is voorzien van een elektronische handtekening en voldoet aan andere door Gedeputeerde
Staten te stellen voorwaarden”.
C
In artikel 10, tweede lid, wordt het woord “subsidie” vervangen door: exploitatiesubsidie.
D.
Artikel 12, tweede lid, komt te luiden:
“Gedeputeerde Staten kunnen in nadere regels of bij individuele beschikking afwijken van het bepaalde in
het eerste lid”.
E.
Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder sub e wordt het woordje “dan wel” geschrapt en vervangen door een punt komma;
2. Onder sub f wordt de punt vervangen door een punt komma;
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3. Er wordt een nieuw sub g toegevoegd luidende:” de subsidie beschouwd moet worden als een
steunmaatregel in de zin van artikel 87 EG-verdrag, dan wel”
4. Er wordt een nieuw sub h toegevoegd luidende: ”de subsidie in strijd is met een verplichting
ingevolge een ander door de staat gesloten verdrag.”
F.
Er wordt een nieuw artikel 14A ingevoegd, luidende:
“Artikel 14A
Wijziging/intrekking subsidie
Gedeputeerde Staten kunnen een beschikking tot subsidieverlening –of vaststelling intrekken of ten
nadele van de ontvanger wijzigen indien de subsidieverlening of –vaststelling in strijd is met artikel 87
EG-Verdrag of met een verplichting ingevolge een ander door de staat gesloten verdrag”.
G.
Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:
Er wordt een nieuw lid 3 toegevoegd, luidende: “Gedeputeerde Staten verstrekken geen voorschot indien
de subsidiebeschikking op grond van artikel 88 EG-Verdrag is aangemeld bij de Europese Commissie en
de in dat artikel bedoelde procedure nog niet tot een eindbeslissing heeft geleid”.
H.
Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid, sub a, komt te luiden: “een financieel verslag met een accountantsverklaring
overeenkomstig artikel 4:78 van de Algemene wet bestuursrecht indien de verleende exploitatie- of
projectsubsidie € 50.000,00 of meer bedraagt”.
2. Aan het derde lid wordt een zin toegevoegd, luidende: “Bij de aanvraag tot subsidievaststelling
dienen de polisbladen desgevraagd te worden overgelegd”.
3. Het vierde lid komt te luiden: “Indien door of namens de subsidieontvanger een of meer publicaties
worden gedaan met betrekking tot de te subsidiëren activiteit, dient door middel van het actuele logo
van de provincie plus de vermelding “gesubsidieerd door de Provincie Limburg” te worden
aangegeven dat het project gerealiseerd wordt met financiële steun van de provincie.
4. Er wordt een nieuw lid 6 toegevoegd luidende:
“De subsidieontvanger die een exploitatie- of projectsubsidie ontvangt richt zijn (financiële)
administratie dusdanig in, dat daarin een strikte scheiding wordt aangebracht tussen de
gesubsidieerde en de overige activiteiten”.
I.
Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:
a. Het eerste lid komt te luiden: “Een aanvraag tot subsidievaststelling wordt schriftelijk ingediend bij
Gedeputeerde Staten, of een door dit college aangewezen instantie, binnen zes maanden na afloop
van de activiteit of het tijdvak waarvoor subsidie is verleend,”
b. Er wordt een nieuw lid 3 ingevoegd, luidende: “Gedeputeerde Staten kunnen bepalen, dat een
aanvraag ook digitaal kan worden ingediend mits de aanvraag is voorzien van een elektronische
handtekening en voldoet aan andere door Gedeputeerde Staten te stellen voorwaarden”.
c. Er wordt een nieuw lid 4 ingevoegd, luidende: “Bij de verlening van een waarderings- of
projectsubsidie kan het subsidie, ter beoordeling van Gedeputeerde Staten, bij de verlening
tegelijkertijd worden vastgesteld”.
J.
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De ophef van artikel 21 komt te luiden: ”Accountantsverklaring”.
K.
In artikel 23, eerste lid wordt het woord “subsidies” vervangen door: exploitatiesubsidies.
L.
Artikel 27, tweede lid, komt te luiden:
“Gedeputeerde Staten stellen bij de subsidieverlening een aanwijzing vast over de reikwijdte en de
intensiteit van de controle als bedoeld in artikel 4:78, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht”.

Artikel II Toelichting
De Toelichting bij de Algemene subsidieverordening 2004 (PB 2004/51) wordt als volgt gewijzigd:
A.
Onder 1.1 Inleiding komt de laatste zin van de eerste alinea als volgt te luiden:
“Voor de provinciale bestuursorganen is voornoemde grondslag gelegen in deze Algemene
Subsidieverordening 2004 (hierna: de verordening) in combinatie met nadere regels van Gedeputeerde
Staten (zie de toelichting bij artikel 5).
B.
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
De eerste twee zinnen van de tweede alinea worden gewijzigd en komen te luiden: “Voor deze
systematiek is in deze verordening gekozen. Dat betekent dat deze verordening (met een globale
omschrijving van te subsidiëren activiteiten) op zichzelf niet reeds is aan te merken als een wettelijk
voorschrift, in de zin van artikel 4:23, eerste lid van de Awb. Daartoe zijn nadere c.q. aanvullende regels
van Gedeputeerde Staten vereist waarin concreet is uitgewerkt op basis van welke criteria, welke
activiteiten voor subsidie aanmerking komen. De nadere subsidieregels zullen in de regel algemeen
verbindende voorschriften inhouden. Het kan echter ook gaan om beleidsregels of ander beleid. De
verplichting om aanvullende subsidieregels vast te stellen geldt overigens alleen indien daadwerkelijk is
besloten om op een bepaald beleidsterrein of onderdelen van beleidsterreinen subsidies te verstrekken.
De verordening maakt verder subsidieverlening over meerdere jaren mogelijk”.
C.
Aan artikel 10 wordt een zin toegevoegd, luidende:
“De termijn opgenomen in het tweede lid van artikel 10 is uitsluitend bedoeld voor exploitatiesubsidies”.
D.
Aan artikel 16 wordt een zin toegevoegd, luidende:.
“Het logo zoals bedoeld in artikel 16, vierde lid, is digitaal op te vragen bij de afdeling Communicatie”.
E.
Aan artikel 26 wordt een zin toegevoegd, luidende:
“Artikel 4:76 van de Algemene wet bestuursrecht is in ieder geval van toepassing als de inkomsten van
de subsidieontvanger voor meer dan 50% uit subsidie bestaan”.
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Artikel III Overgangsrecht
Er wordt geen overgangsrecht vastgesteld.
Artikel IV Inwerkingtreding
Dit besluit treedt inwerking met ingang van 1 januari 2006.
Provinciale Staten voornoemd,

L.J.P.M. Frissen, voorzitter,
mr. J.B.J.M. Stijnen, griffier.
Uitgegeven, Maastricht 22 december 2005,
De Griffier der Staten van Limburg,
mr. J.B.J.M. Stijnen.

