provincie limburg
Vanaf 1 februari 2020 werkt de Provincie Limburg met eHerkenning. Vanaf dat moment dient u uw
aanvraag middels eHerkenning in. eHerkenning is een initiatief van de Rijksoverheid voor veilig inloggen
bij (overheids)organisaties, speciaal voor bedrijven. Ondernemers of medewerkers van een organisatie
kunnen zich met één inlogmiddel veilig en eenvoudig online identificeren bij verschillende 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.
Wij willen u er op wijzen dat u in het kader van de uitvoering van het project te allen tijde de geldende
wet- en regelgeving in acht moet nemen. Wij wensen u veel succes met de uitvoering van het project.

Rechtsbescherming
Als dit besluit 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
bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het
bezwaarschrift 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 is gericht alsmede de
redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde
Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700;
6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen 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 bezwaarschrift per post ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan 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/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/_onder 'Hoe dient u
uw bezwaar in?'
De directe link naar de DigiD-module (voor particulieren) is:
formulieren.limburg.nl/provincielimburg/Bezwaar_lndienen_D
De directe link naar de eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel) is:_formulieren.limburg.nl/provincielimburg/Bezwaar_lndienen_eH_
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Onderwerp A I B lijst
Verlenen incidentele projectsubsidie voor het
project Herijking strategie van de Campus Heerlen
Management & Development BV
Voorstel (Vervolg tekst voorstel op pagina 2)

Onderwerp openbaar besluit
Verlenen incidentele projectsubsidie voor het project
Herijking strategie van de Campus Heerlen
Management & Development BV
Tekst openbaar besluit (Vervolg tekst openbaar besluit op pagina 2)

1. In te stemmen met het verlenen van een
incidentele projectsubsidie van maximaal
€ 738.000,00 aan de Campus Heerlen
Management & Development BV voor het project
Herijking strategie in de periode van 1 augustus
2020 Um 31 december 2022, onder voorbehoud
van het beschikbaar stellen van de middelen door
Provinciale Staten op 11 december 2020;
2. Het voorgenoemde subsidiebedrag ad €
738.000,00 ten laste te brengen van
intensiveringsmiddelen Economie, Onderwijs en
Arbeidsmarkt, zoals genoemd in het PS voorstel
van 11 december 2020;

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten
om voor het project Herijking strategie van de
Campus Heerlen Management & Development een
incidentele projectsubsidie te verlenen van maximaal
€ 738.000,00.

Mede paraaf afdeling/projectgroep

Opmerking Directeur / Clusterhoofd

Paraaf

Advies (adj.) Secretaris

Paraaf

Informatie : D. Schmitz
tel: +31 43 389 73 21
e-mail : d.schmitz@prvlimburg.nl
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