de heer drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, lid van Gedeputeerde Staten van Limburg;
gezien het besluit van 17 december 2013 van Gedeputeerde Staten van Limburg tot mandatering van de
bevoegdheid tot het wijzigen van de subsidieplafonds 2014 Subsidieregeling inrichting landelijk gebied
Limburg aan de verantwoordelijk gedeputeerde;
maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4:27, juncto 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en
het bepaalde in artikel 2, zevende lid, van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg,
bekend dat hij op 9 april 2014 heeft vastgesteld:
Subsidieplafonds 2014 Subsidieregeling inrichting landelijk gebied Limburg
Artikel 1
1. Voor de bijlagen en de nadere regels van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg
geldt voor 2014 een subsidieplafond van € 0,-.
2. Dit subsidieplafond van € 0,- geldt niet voor de Subsidieregeling groenblauwe diensten Limburg, de
subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap limburg (beide regelingen kennen hun eigen
openstellingsbesluit en subsidieplafonds) en de in onderstaande tabel vermelde paragrafen uit de
bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg. Voor deze paragrafen
gelden voor 2014 de in de tabel genoemde plafonds.
Paragraaf
1.2
1.3
1.5
1.6
1.7
4.1
4.3

7.5
3.

Naam
Landbouw
Projectmatige ontwikkeling LOG’s
Innovatie-advies
Herstructurering concentratiegebieden glastuinbouw
Noord- en Midden-Limburg
Permanente zichtlocaties
Sociale contacten
Natuur
Soortenbeleid
Functiewijziging en inrichting in zilvergroene
natuurzones
Platteland algemeen
Veldmakelaars groenblauwe diensten

Subsidieplafond
€ 2.700.000
€ 500.000
€ 1.500.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 1.000.000
€ 1.000.000

€ 100.000

Het subsidieplafond zoals in bovenstaande tabel genoemd onder 4.3, geldt alleen voor de gebieden
aangeduid op bijgaande kaarten als ‘Zilvergroen, areaaluitbreiding via SILG, voorkeurszone’ of
‘Zilvergroen, agrarisch natuurbeheer, incidenteel areaal uitbreidingen’.

1

Bij aanvragen voor deze laatste categorie zijn extra voorwaarden opgenomen in de tekst van de
SILG. Aanvragen voor subsidie welke betrekking hebben op gronden gelegen buiten deze
gemarkeerde gebieden worden niet gehonoreerd.
Artikel 2
1. Subsidieaanvragen in het kader van de in de tabel van artikel 1 genoemde paragrafen van de
Subsidieverordening inrichting landelijk gebied worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
2. Indien subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst dan geldt daarbij de
verzendtheorie, dat wil zeggen dat de datum van de poststempel bepalend is. Bij persoonlijk
afgeleverde subsidieaanvragen is de ontvangststempel van de Provincie Limburg, of de datum van
het verkregen bewijs van ontvangst, bepalend.
3. Voor de verdeling van het subsidieplafond is beslissend het tijdstip waarop de aanvraag volledig is.
4. Indien er meerdere volledige aanvragen op hetzelfde tijdstip zijn ontvangen en deze binnen het
subsidieplafond niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, gaat die aanvraag voor die naar oordeel
van Gedeputeerde Staten het beste aansluit bij de criteria zoals vermeld in het betreffende
subsidiekader.
Artikel 3
Het besluit Subsidieplafonds 2014 Subsidieregeling inrichting landelijk gebied Limburg
d.d. 17 december 2013 (Provinciaal Blad 2013/110) wordt ingetrokken.
Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in Provinciaal Blad en is geldig tot
31 december 2014.

Maastricht, d.d. 7 april 2014

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

de heer drs.ing. P.F.C.W. van der Broeck
Lid Gedeputeerde Staten

Uitgegeven, 10 april 2014
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Subsidie mogelijkheden Goudgroen en Zilvergroen
Legenda

Goudgroen, Bestaande natuur
Areaaluitbreiding via andere wegen / met andere financiering
Areaaluitbreiding via SKNL, functie wijzigen én inrichten
Areaaluitbreiding via SKNL, alleen inrichten

Zilvergroen, bestaande natuur
Zilvergroen, areaal uitbreiding via SILG, voorkeurszone
Zilvergroen, areaal uitbreiding niet via SILG, andere financieringzone
Zilvergroen, agrarisch natuurbeheer; incidenteel areaal uitbreidingen

Disclaimer:
In verband met de onnauwkeurigheid van de bestanden
kunnen er door afrondingsfouten op de kaarten kleine
percelen ten onrechte voor subsidie zijn aangemerkt.
De Provincie Limburg kan in deze gevallen besluiten
tot het niet verlenen van subsidie.
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