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Onderwerp
Projectsubsidie
Project: Heri n richtin g hoofdtoegangspoort Kem pen-Broek

Geacht college,
Hierbij zenden wíj u ons besluii toe met betrekking tot uw subsidieaanvraag voor bovengenoemd project.
ln uw brief van 1 9 iuni 2014, onivangen 25 juni 2014 en geregistreerd onder zaaknummer
SAS-2014-01176, heeft u ons vetzocht om een provínciale subsidie.
Wij vezoeken u in alle contacten met ons over dit project het zaaknummer te vermelden.
Het onderhavige project betreft de (her)inrichting van de hoofdtoegangspoort lJzeren Man in de uniforme
grensoverschrijdende h uisstijl Kem pen-Broek.
Ylfettel ijke

g

rondslag

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en de
Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekrachi 2013 e.v. (te raadpiegen
via www. limburg. n l/subsidies).
De subsidieaanvraag is beoordeeld in dit kader, en op grond van door Provinciale Staten vastgestelde en
door Gedeputeerde Staten nader uitgewerkte kaders op het terrein van het economische beleid, zoals
o.a. neergelegd in hei Coalitieakkoord 2012-2015 Limburg, haal het beste uit jezelf!, het programma
economie en werkgelegenheid, de programma- en meerjarenbegroting, de productenraming. het
ambitíedocument vrijetijdseconomie en de motie Leisure Midden-Limburg.

Bezoekadres:
L¡mburglaan t0
NL-6229 GA Maastrichi

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastrichi
posibus@prvlimburg.nl

Tel

Bankrekening

Fax

Rabobank

+ 31 (0)43 389 99 99
+ 31 (0)43 361 80 99
www.limburg.nl

13.25.75.728

Bereikbaar via:
L¡jn 1 (richting De Heeg)
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Besluit
Wij hebben besloien u een projectsubsidie te verlenen van maximaal € 80.000,00 voor de financiering
van het project.
Overwegingen
ln november2Al2 hebben Provinciale Staien de motie inzake Leisurefunctie Midden-Limburg (M0302)
aangenomen, waarin hei 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
op de visies van de Gebiedsontwikkeling Mídden-Limburg (programmalijn LNR), de Maasplassen en het
Nautisch programma van EisenBij brief van 19 december2Ol3 hebben de gemeenten van Midden Limburg de visie, añregingskader en
projectenlijst aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Het onderhavige project is op deze I'tjst opgenomen
Bij brìef van 11 februari2014 hebben Gedeputeerde Staien de ingediende projeeienlijst onderschreven
en ingestemd met de cofinanciering van de projecten (2013-2014) onder de voorwaarde dat aan de
provinciaie subsid ievoonrvaarden wordt voidaan.
Wij zijn van mening dai door de realisaiie van dit project de grensoverschrijdende uitstraling van Limburg
wordt versterkt-

Verplichtinger¡ van de subsidleontvanEer

-

-

-

Resultaatdoelstellingen:
- uitbreiding en herinrichting van het bestaande bezoekerscentrum Naiuur en Milieucentrum De
- lJzeren Man naar een bezoekerscentrum voor Grenspark Kempen-Broek (zítbanken,
werktafels, aaigang, sfeerbeelden, belevingszuil, info panelen en interactíeve spellen KempenBroek);
- plaatsen van herkenbare bakens (Kempen-Broek) op diverse locaties die veruvijzen naar
afzonderlijke toeristísche-recreatieve voorzieníngen en het bezoekerscentrum.
Als inspanningsverplichting verwachten wij dat door dit project de toename van het aantal bezoekers
aan het grenspark vanuii Nederland wordt gestimuleerd. Het streven dient op een toename van 20o/o
gerichi ie zijn, meetbaar via wandeltellers en registratie van het aantal bezoekers bij het Natuur- en

Milieucentrum de lJzeren Man.
Het project moet worden uitgevoerd volgens het projectplan van januari 20'11.
Hei project heefi een looptijcl van 1 janrrari 2015 tot 31 december 2015
Als met {een deel) van deze biidrage staatssteun, in de zin van artikel 107 VWEU wordt verleend
aan derden dient uw gemeente er zorg voor te dragen dat deze verenigbaar is met de
gemeenschappelijke markt.
Wijzigingen in de loopiijd moet u tijdig en gemotiveerd ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten
voorleggen. Tijdig wil zeggen voor het einde van de loopiijd (zie www.limburg.nllsubsidies)
U doet onverwjjld schriftelijk en gemoiiveerd rnelding aan Gedeputeerde Staten, zodra redelijkerwijs
aannemelijk is dat de gesubsidieerde aciiviieiten niet of niet geheel zuilen worden verricht eniof niet
of niei geheel aan de weiteiijke en in deze beschikking opgelegde verplichtingen zal worden
voldaan; voorts attenderen wij u er nadrukkelijk op dat wijzigingen in de kosten enlof de inkomsten
tijdig gemeld moeten worden aan ons College. Ðat wil zeggen vóórdat ze worden doorgevoerd.
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Als door of namens u een of meer publicaties worden gelaan over het gesubsidieerde project, moet
worden gebruik gemaakt van hei actuele logo van de Provincie Limburg (te downloaden via
www.limburq.nlisubsidies). ln dii logo is standaard de zin opgenomen dai het project gerealiseerd
wordt met financiële steun van de Provincie Limburg. Wij vragen u ons deze publicaties toe te
zenden, samen met hei verzoek voor subsidievaststelling.

Bevoorschotting
Wij verstrekken u een voorschot, zijnde g0% van het subsidíebedrag.
Binnen zes weken na de vezenddatum van deze brief zullen wij een bedrag van € 72.000,00 overmaken
op rekeningnummer NL138NGH0285009303.
c.¡ bs ãdievaststeiNinE
De subsidie wordt definiiief vastgesteld op basis van een door u in te díenen aanvraag met een
inhoudeiijke eindrapportage over het project. Ook dieni u ons samen met het verzoek tot vaststellíng de
pubiicatie(s) over het projeci toe te sturen.
ln de eindrapportage moet eenduidig worden weergegeven in hoeverre de in de subsidieaanvraag en het

S

bijbehorende projecipla n voorzien e outputresultaten zijn gerealiseerd.
De aanvraag voor subsídievasistelling moet zo spoedig mogelijk en voor 30 juni 2016 worden ìngediend.
AIs niet (geheel) en/of niet tijdig wordt voldaan aan eerdergenoemde verplichtingen en/of de
resultaatdoeistellingen niet (geheei) worden gehaald, moet u er uitdrukkelijk mee rekening houden dat de
subsidie lager of op nihil kan worden vastgesteld.
Dit betekent dat wij bij het niei behalen van de resultaatdoelstellingen de volgende kortingen op de
subsidie zullen toepassen:
- blj het niet uitbreiden en (her)inrichten van het bestaande bezoekerscentrum De lJzeren il/an: een

-

bedrag van € 57.500,00;
bij hei niet plaatsen van bakens: een bedrag van €'13.250,00.

lnfor¡¡¡atie
Bij vragen over de inhoud van dii besluit kunt u contact opnemen met mevrouw H.J. Albering,
telefoon (043) 3Bg 7318, e-mail hj.albering@prvlimburg.nl en over de procedure met
mevrouw E.H.Vl.T. Rassin, ielefoon (043) 389 7273, e-mailehmt.rassin@prvlimburg.nl.
Per 1 januari 2012 zijn wíj gestart met een openbaar subsidíeregister. ln het subsidieregister wordt
opgenomen weike organisatie, welk subsídiebedrag voor welk(e) projecVactiviteiien ontvangt.
OveriEe
Wij wijzen u er op dat op deze subsidie ook beleidsregels van toepassing zijn. U kunt deze raadplegen op
uruvl. li m bu rg. n l/su bsidies.
U kunt aan deze subsidieverlening, ook in het gevai meerdere keren subsidie is verleend, geen enkele

verwachting ontlenen ten aanzien van uw eventuele toekomstige subsidieaanvragen.
Wij houden ons het recht voor om elk jaar, op basis van de ontvangen aanvragen, tot een hernieuwde
beleidsafweging en prioritering te komen.

Wijwensen u veel succes mei de uitvoering van het project.
2014t47045
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provincie lirnburg

RechtsbeschermÉng
Als dit besluit uw beiang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dii besluit niet eens bent, kunt u
bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een
bezwaarschrifi indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ien minste bevatten: de naam en het adres van de
indiener; de daium; een omschrijving van het besiuit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de
reoenen van neï Ðezwaar (moüveflng). r'iet ÞeãMaarscnnn moeïworceR gencnt ãan: (jecepuæeroe
Staten van Limburg, Juridische Zaken en lnkoop, team Rechisbescherming; Postbus 5700; 6202 MA
MaastrichtVoor meer informatíe verwijzen wij u naar unrvw.limburg.nl en klik vervolgens op 'e-loket'.

Gedeputeerde Staten van Limburg
n

E.W.M.L. Janssen
clustermanager Subsidies
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Onderwerp
Verleni ng ond er voorwa arde en projectdu urverlenging

Projecî Zintuigenpark lJzeren Man/grenspark Kempen-Broek

Geachte mevrouw Koopmans,
ln onze beschikking van29 âugustus 2014, kenmerR2O14t47A54, hebben wij aan de gemeente Weert
in het kader van de Algemene Subsidieverordening 2O'l2Provincíe Limburg en de Nadere subsidieregels
ter bevordering van de economie en concunentiekracht 2013 e.v. voor bovengenoernd project een
subsidie verleend van maximaal€ 104.375,00 voor de periode van 1 novem ber 2e1r4 tot en met
31 maart 2016.

Wij verzoeken u in alle contacten met ons over dit pmject het zaaknummer SAS-2014-011g1

1e

vermelden.
Deze subsidie hebben wij verleend onder de volgende voorwaarde dat uiterlijk

I

november 2O14 de

eve ntueel benod igde vergu nn i ng(en ) zouden zijn verleend.

ln uw brief van 24 november 201 5, kenmerk 31881 , ontvangen 26 november 2015, meldt u dat er geen
vergunningen of andere procedures meer doorlopen hoeven worden. ln de e-mail van 6 januari 2016
wordt bevestígd dat er geen vergunningen meer hoeven te worden aangevraagd en dat de gemeente
verzuimd heeft dít tijdíg aan te geven.

Bezoekadres:
Límburglaan 10
NLS2?9 GA Maastricht

Postþus 5700
NL-6202 MA Maastr¡cht
postbtæ@prvlimburg.nl

Têl
Fax

+ 31 (0)43 389 9S
+ 3l {0)43 361 80
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www-limburg.nl

Bânkrekening
Rabobank
13.25.75.729

Bereikbaar v¡a:
Lün 1 (richting De Heeg)
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Besluit
Wü h€bbên gêÐansteteerd dat u nu heeft voldâan aan de b'ovengenoemde voorwaarde en heb-ben
besloten over te gaan tot bevoorschotting van het project.
Wij verslrekk€n ¡.r een vçorschot, zijnrie gû% van het subsidiebedrag.
Binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief zullen wij een bedrag van € 93.937,50 overmaken
op rekeningnummer NL13 ÊNGH û285 0093 03-

Projêctdu u nrerleng¡n g
ln uw brief van 24 november 201 5, kenmerk 31881 , ontvangen 26 novernber 2415, rneldt u tevens dat de
uitvoering van het project vertraging heeft opgelopen- ln de e-mail van 2 december 2û15 wordt de
vertraging nader tcegelicht.
U geeft aan dat de volgende argumenten ten grondsfag liggen aan de vertraging:
de bezuinigingscyclus Gp concernniveau l'¡eefi binnen de gemeente Weert geleid tct nieuwe
aftvegingen en bijstellingen in prioriteiten. Door het afwachten van het resultaat van deze cyclus is
de voortgang van het onderhavíge project cnder dn¡k kornen te staan;
- de deadline van de veelheid aan projecten die zijn ingediend, toegekend en inmiddels uitgevoerd
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gvfJr(Jçl ¡ L:-*^^-^**^li:^
Uil1il9¡t Uç ^PIL,UI€lt'illrAtUil

ILr\l\
tl5

:/arlf,;l
[r UVlvlL

,.^-L^-f,
L^^ gE¡çrU Uql
,J^+ qç¿C
l^-^
^,^:^^+Ãñ
VçrVãrrU, L^^Et
rtvl;¡1, ^ú¡ rl,l= ^^l^iÅ
FlUrEutErl

eerder uitgevoerd moesten worden dan de projecten ir¡ het kader van de motie leîsure;
in verband met een ongeluk van de contactpersoon bij de gemeente Weert is er tijdelijk een gebrek
aan capaciteit þinnen de gerneente geweest.
Daarom verzoekt u ons de einddatum van het project te wijzigen naar 1 juni 2017.
ln teiefonisch overleg op 14 december 2015 tugsen mevrouw Koopmans van uw gemeente en mevrour¡/

-

Meuienbeld van de provincie is de einodatum in oncierling overleg "veriengd" toi 1 april 201 7"

Wij hebben uw verzoek getoetst aan de Beleidsregels verlenging uitvoeringsterrníjn gesubsidieerde
nrniaelon

Wij zijn van mening dat de overschrijding van de in de subsidieverleningsbeschikking opgenomen looptijd
deels niet verwijtbaar is aan de gerneente. Daamaast zai ¡net de uitvoering en afronding van het projeci
op een fater tíjdstip het oorspronkelijk beoogde provinciale beleidsdoel en het beoogde maatschappeliik
effeci van het projeci wel nog worden bereikt. Wíj zijn daarom van mening dat uw ver¿oek voldoet aan
artikel 3 van deze beleidsregels sn gaan akkoord met het wílzigen van de einddatum naar 1 april2O17.
Dit betekent dat het verzoek iot afrekening van de subsidie {subsidievaststelling) bij Gedeputeerde Staten
moet zijn ingediend voor 1 oktober 2017.
Wij wijzen u erop dat deze termijnverlenging eenmalig is- Als u niei kuni voldoen aan de nieuw gestelde
termijn, zal dat leiden tat een verlaginglintrekking van de subsidie of een subsidievaststelling op nihil.
Tensfotte wijzen wij u erop dat de overige verplichtingen, zoals opgenornen in de subsidiebeschikking van
29 augustr¡s Z}lq,ian ioeþássíng blijveñ.
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Heeft t¡ nog vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met bovengenoemd behandefend medewerker
Reehtsbescherming
Als dit besluit tlw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud yan dit besluít niet eens
bent,
kunt u bea¡¡aar maken- U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden
een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Hetbezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het
adres
van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht
is
alsmede
de redenen van het bearyaar {motivering). Flet bezwaarschrÍft moet worden gericht aan: Gedeputeerde
Staten van Lirnburg, Juridische Zaken en lnkoop, team Rechtsbescherming; postbus 5700;0202
MA
Maastricht' Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op ,eloket.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

drs. P.W.J.M. van Titburg
senior cluster Subsidies
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