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Ondenrerp
Vaststelling subsidie voor het project: Bijdrage projecten in de gemeente Brunssum

Geacht college,

ln onze beschikking van 12 maart 2019, kenmerk 2019117319, hebben wij u in het kader van de

Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v.en artikel4:23, derde lid, sub d, van de

Algemene wet bestuursrecht voor bovengenoemd project een subsidie verleend van maximaal

€ 800,000,00.

Op 28 juni 2022 hebben wij uw verzoek van 28 juni 2A22 om subsidievaststelling voor bovengenoemd

project ontvangen. Wij verzoeken u in alle conlacten met ons over dit project het zaaknummer

SAS-201 9-00973 te vermelden.

Op 27 september 2A22 hebben wij van u de gevraagde aanvullende informatie ontvangen. Met deze

informatie heeft u alle vereiste gegevens aangeleverd.

Beoordeling en besluit
De door u ingediende stukken zijn door ons inhoudelijk en financieel beoordeeld en we hebben op basis

van de door u ingediende stukken geconstateerd dat de in de bovengenoemde beschikking opgenomen

resultaatverplichtingen en overige verplichtingen voldoende door u 2ijn nagekomen. De herinrichting, en

kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte op en rondom het Treebeekplein is in 2021 gerealiseerd. De

aanplant van de bomen en struiken in dit gebied heeft plaatsgevonden in 2022. De overkapping voor het

podium en de tribune in het openluchttheater is binnen de projectperiode gerealiseerd. De officiéle

opening van het theater heeft plaatsgevonden op 9 september 2021. Het deelproject ten aanzien van de

renovatie van het recreatiegebied Schutterspark is nog niet volledig afgerond.
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Als gevolg van de beperkende maatregelen vanwege Covid-19 heeft dit deelproject de meeste vertraging

opgelopen, met name doordat een belangrijk deel van het project ingevuld dient te worden door de in het

gebied aanwezige ondernemers. Ten aanzien van de onderdelen die nog gerealiseerd moeten worden,

heeft u conform ons ver2oek d.d.22 februari 2022, mel kenmerk DOC-00229937, door middel van uw

bestuursverklaring aangegeven dat de realisatie hiervan is geborgd en zal plaatsvinden eind 2022 en

gedurende de winterperiode 2023 - 2024.

Wij hebben de subsidie daarom vastgesteld op het maximale subsidiebedrag van € 800.000,00.

Wij hebben u een voorschot verstrekt van € 600.000,00. Het restantbedrag van € 200.000,00 zal binnen

zes weken na de verzenddatum van deze brÍef worden overgemaakt op bankrekeningnummer

Heeft u nog vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met bovengenoemd behandelend medewerker.

Vanaf 1 februari 2020 werkt de Provincie Limburg met eHerkenníng. ln de toekomst dient u uw aanvraag

middels eHerkenning in te dienen. eHerkenning is een initiatief van de Rijksoverheid voor veilig inloggen

bij (overheids)organísaties, speciaal voor bedrijven. Ondernemers of medewerkers van een organisatie

kunnen zich met één inlogmiddel veilig en eenvoudig online identificeren bijverschillende organisaties.

Hierdoor hoeft u niet steeds opnieuw wachtwoorden aan te vragen en te onthouden. Wacht niet langer en

vraag eHerkenning vandaag nog aan. Voor informatie ga naar www.eherkenning.nl.

Rechtsbescherming
Als dit bebluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u

bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een

bezwaa5schrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het

bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ien ininste bevatten: de naam en het adres van de

indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de

redenen van het beasaar (motivering). Het beanraarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde

Staten van Limburg, Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbe'scherming; Postbus 5700; 6202 MA

Maastricht. Voor meer informatie venarijzen wij u naar www.limburg.nl.

Als uw bezwaar is gericht tegen een besluit van het College van Gedeputeerde Staten, is naast het

indienen van uw bearuaarschrift per post ook de elektronische weg opengesteld. U dient iJan gebruik te

maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor

particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze

wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke

manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te

raadplegen via www.limburg.nl/lokeVproducten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/-onder 'Hoe dient u

uw bezwaar in?'

De directe link naar de DigiD-module (voor particulieren) is:

form ulieren.lim burg. nl/provinciel im burg/Bezwaar-l nd ienen-D.

22022t9398



De directe link naar de eHerkenning-module (voor ondernemers on organisaties, ingeschreven bij de

Kamer van Kóophandel) is:_formulieren.limburg.nl/provincielimburg/BezwaarJndienen-eH.

Gedeputeerde Staten van Limburg

narnens dezen,

drs. E.L.H. Moonen
senior cluster Subsidies
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