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Onderwerp
Leisure visie Midden Limburg

Geacht college,

Per brief van 20 oktober 2014, ingeboekt op 27 oktober 2O14 informeert u ons over Leisure
projectenprogramma 2014-2A15 Midden-Limburg, als invulling voor de 2" tranche motie leisurefunctie
Midden-Límburg. ln november 2012heefl Provincíale Staten een motie inzake Leisurefunctie
Midden-Limburg (M0302) aangenomen, waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen
om in samenwerking met de gemeenten in Midden-Limburg te komen tot een regionale toeristische-
recreatieve visie, met daarbij een líjst van op korte termijn uitvoerbare projecten. Voor de zes projecten
(2014-2A15) vraagt u een bedrag van € 1.077.000,00 provinciale cofinanciering.

Wij onderschrijven de zes projecten, maar zullen de projecten op indivíduele basis beoordelen. Zoals
bekend is het voor ons noodzakelíjk dat, passend bþnen het vigerend provinciaal kader, goed
onderbouwde (business) plannen en begrotingen ten giondslag liggen aan de subsidievoorstellen die u
zult gaan indienen. U kunt subsidie aanvragen via de nadere subsidieregels bevordering economie en
concurrentiekracht 2013 e.v. De aanvraag en begrotingsformulieren en nadere informatie vindt u op onze
website http://www.limburg.nl/e-LokeVsubsidies/Actuele_Subsidieregelingen/Economie_en_Ruimte
Belangrijk is om het aanvraagformulier en begrotingsformulier volledig in te vullen en rechtsgeldig te
ondertekenen. Voorafgaand aan formele indiening kan een conceptaanvraag worden getoetst op
volledigheid.
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Toerisme en recreatie ís een belangrijke economische aanjager van de regio Midden-Limburg. Daarbij

wordt door u als kracht ingezet op de veelzijdigheid van het aanbod op korte afstand (natuur, water,

cultuur, kooptoerisme en grensoverschrijdend). U heeft gezocht bij het opstellen van de visie,

aftvegingskader en lijst met prioritaire projecten, als uitwerkíng van de motie, naar de balans tussen quick

wins die op korte termijn (2013-2015) uitvoerbaar zijn en vliegwielprojecten die voor de middel lange

termijn uitgevoerd kunnen worden.

We hebben begin februari 2A14 ingestemd met de cofinancieríng vãn een zevental projecten, waarop in

2014 gestart zou kunnen worden met de uitvoering. lnmiddels zijn drie projecten gestart, voor één project

is cie aanvraag ingediencj en voor cie iaaiste drie prcjecien zijn conceptaanvragen ingeciiend. Tijciens hei

bestuurlijk overleg van 3 okiober j.l. is door u aangegeven dat door onvoorziene omstandígheden
projecten nog niet zijn gestart. We zijn bereíd om hiervoor een gemotiveerde opschorting toe te staan.

Wij zijn verheugd dat u met de regionale stakeholders samen wil werken om de voortgang tussen de
nrnia¡tan fa harrrakan an rla I aier rra rricia l\,/liddan-l imh¡ rrõ \/ônr rla middallqnna an lanna tarmiin rrorr{er I til
rlvjvv.v¡.-'''')'.

te werken. Wij zien met vertrouwen de subsidieaanvragen tegemoet.
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