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de gebiedsgorichte
Verlening subsidie voor het uitvoeren van de maatregelen in het kader van
-2023
maatregelen programma Natuur 2021

ceacnteJ
van 19 en 21 apr\2A22'
ln deze brief inÍormeren wij u over onze besllssing op uw subsidieverzoek
gekoppeld
zijn
subsidie
deze
Daarnaast vermelden wij welke verplichtÍngen aan
2O2212040 te vermelden'
Wij verzoeken u in alle contacten met ons óver dit project het zaaknummer

opl3juni2o22hebbenwijvanuaanvullendeinformatieontvangen.
Besluit en uitbetallng
WiJ hebben besloten om u eên subsidie te verlenen

van maximaalC8.731-454,14 voor het uitvoeren van

de maatregeten. (Dit is 99,93% van de begrote subsidiabele kosten')
maximaalgao/o van het subsidiebedrag verstrekken
voorschot verstrekken
ln
Voor de uitvoering van de maatrsgelen 2021 en 2O22 zullen wij u een eerste
deze.brief overmaken op
van
verzenddatum
na
wekên
zes
van € 988.225,54. Dit bedrag zullen wij binnen
uw rekeningnummer NL63 ABNA 0484 074628'

wij kunnen u in totaal een voorschot van

Dit voorschot is gebaseerd oP:

,l

de gerealiseerde en begrote kosten in,2021 en 2022, ad. € '098.797,54;
het subsldiabele deel vari de kosten, ad' 99,930/o, en;
het maximale voorschotperceÓtage van 90%'
voortgangsrapportage zoals
Eventuele verdere voorschcitten zullen wordbn verstrekt op basis van een
aangegeven in de onderstaande verplichtingen'

-
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is voldaan en de begrote subsidiabele
wanneer aan de in deze brief opgenomen verplichtingen

xaoer van de afrekening van de subsidie het
projectkosten en.inkomsten zijn gerealiseerd' wordt in net
eventuele resterende subsidiebedrag uitbetaald'
van artikel
Deze subsidie wordt.verleend onder toepassing
Bij deze subsidie is sprake van staatssteun.
EU nr' 6ilna14
verordening
de
van
(natuur)erfgoed)
van het
53 (steun voor cultuur en instandhouding
waarbij bepaalde
van 17 juni 2014 (hierna le noemen; Abàmene Gioepsvriistellingsverordening)
de interne markt
met
Verdrag
utn
het
i
0A
en
107
categorieën steun op grond van de artikelen
26 juni 20'14)'
u"r"-nigb""r. worden verklàard (PbEU 1187/1 van

op
gestelde in artikel 53 van de AGVV' De inzet richt zich
De te subsidiëren kosten passen binnen het
zijn
staten
Gedeputeerde
door
gronden
die
maatregelen op en rond (mêt een positieÍ effect op)
iOát als Natuurnetwerk Limburg dan wel de uit te
vastgelegd ln de Omgevàgsverordening t-imOurg

voerenmaatregelendragenbijaandehabitattypendielilg{eoeninhetNatuurnetwerkLimburgwelke
de bepalingen in de
53 AGV\I Daarom zullen
kwalificeren ats natuureigoJ'in O" zin van artikel
worden genomen'
moeten
acht
in
Algemene Groepsvrijstellingsverordening
provinciale subsidie van
8.737'494,14'De
€
bedragen
De totaal in aanmerking komende kosten
kosten'
,n""*"", €5.731.4g4,14 bedraagt daarmee 99,93% van de totale subsidiabdle

GeletpphetfeitdatdezesubsidiewordtverleendondertoepassingvandeAGVV,zaldezebeschikking
conformVooÍwaardenvanvoornoemdeverordeningwordenkennisgegevenaandeE,..q":"
van de Europese
aanleiding van opmerkingen
Commissie. We wijzen u er nadrukkelijk op dat naai
Commissie deze beschikking kan worden aangepast'

Wat venrachten wii van u?

omdezesubsidietebehoudenmoetuvoldoenaanonderstaandeverplichtingen.Dezeverplichtingen
.Afrekening

controleren wij achteraf, zie onder het kopje
Rosu

van de subsidie" wal u moet aanleveren'

ltaatver Pt ic hti ngen

-Demaatregelendienenuitgevoerdtewordenconformhetactiviteitenplanvan2lapril2Q22dalu
programma
gebiedsgerichte maatregelen
heeft ingediend voor de subsidieregeling
Natuur 2021'2423.

lnspanningsverplichtingen
- U dient ervoor te ,o|.g"n dat voor de maatregelen

r aÍcÍar
rondom het strooien van steenmeel afstemming
Bosgroep Zuid- Nederland en de
gezocht wordt met dà volgende partijén: staatsbosbeheer,
Provincie Limburg.
O verige ver Plichtinge n

.Jaarlijksvóórldecemberdientueengeactualiseerdeliquiditeitsprognoseinbijdeprovincie,met;

-

voor het lopende jaar;
de gerealiseerde- en nog verwachte uitgave

komende projectjaren'
de geactualiseerde liquiditeitsprognose van de

Hiertoegebruiktuhettabblad"liquiditeitsprognose"vanhetbegrotingsformat.

-Jaarlijksvóórl5februaridientueenverslaginomtrentdeinhoudelijke-enfinanciëlevoortgangvan
de maatregelen.
zaken opgenornen:
ln het inhoudelijke voortgangsverslag zijn de volgende

2
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..eenverslagomtrentdevoortgangvandemaatregelen.Ditverslagbevattenminsteeen

maatregelen en een eventuele wijziging
beschrijving van de voortganó van de uitvoering van de

-

ewaar
aandacht voor gereatiseerde oppervta[te, en de oppervlakt
in
hectares;
onderhanden
het effect van de maatregelen zal optreden, en de oppervlakte
de imPact oP omgevingscondities;
aan de in het projectplan
de matewaarin do uitgevoerde activiteiten hebben bijgedragen

-

beschreven doelstellingen;
in de bedriiísvoering van
,n ou eigendomssituatie en andere relevante wiizigingen

'lfii|]:ï:ïoerbereik,'met

""t*i"t'"g"n
de aanvrageri

is tenminste opgenomen:
ln het financiële voortgangsverslag (conform format voortgangsrapportage)
- een actueel kostenoverzicht in relatie tot de begroting;
- een financieringsoverzicht alsmede een overzicht van toegezegde Íinanciering van derden;

-definanciëleplanningvoorderesterendelooptijdvandeactiviteit;

resterende looptijd;
de phnning van de uitvoering van maatregelen in de
gébruikte
deel van een eerder verstrekt
u
door
niet
Het
_ ,eventueel een verzoek tot voorschot,
voor het navolgende jaar'
voorschot
het
op
gebracht
voorschot kan door ons in mindering worden
in het terrein betreffen' dient de
Voor zover het maatregelen betreft die fysieke werkzaamheden
waar de maatregelen zijn en
blijkt
waaruit
voortgangsrapportage een Gls-bestand te bevatten

-

worden uitgevoerd.
van zaken van de uitvoering van de
Jaarlijks zal overleg met u gevoerd worden over de stand
in het pakket van maatregelen)'
maatregelen (incl. de evenfuele aanvullingen/wijzigingen
maatregàlen zijn subsidiabel' dus ook de
Alle kosten die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de
gelieerd zijn aan de uitvoering van de gesubsidieerde
eigen uren voor werkzaamheden die direct
per maatregel dient u een urenregistratie bij te
activiteifen. Voor deze inzet van de eigen uren
houden.
tonen (aantal uren x in aanvraag aangegeven
Bij de vaststelling dient u de totale uurkosien aan te
koslen resp' oveÍheadkosten zijn voor
uurtarief) als ook aan te tonen wat de daadwerkelijke indirecte
de uitvoering van de maatregelen'
het project heeft een looptijd van 1 juli 2A21 |.ol1 iu[2A25'
jaar als onderdeel van het voortgangsverslag' schriftelijk
lndien van toepassing dient u, 1 maal per
en gemotiveerd, volgende te melden;
- het niet of niet geheel verrichten van de gesubsidieerde activiteiten;
Beleidsregels subsidies'
- een wijziging van oe looptijd van de subsidiebeschikking (zie de
hoofdstuk 3 Projectduunvijzigingen);
liquiditeitsprognose'
n van 2oo/o ot máei in de begrote kosten of opbrengsten of van de
wijziginge
het wijzigen van de
wat.betreft
wijziging'
gemelde
u
door
de
op
nemen
we zullen dan een besluit

looptijdvandesubsidiebeschikkingzijnwijgebondenaandelooptijddiehetMinisterieons eventueel
de subsidiebeschikking' Deze kan
voorschrijft. wat oerrett eln innouáelijie wijiiglng van
van de Nadere subsidieregels'
alleen worden toegekend zover deze voldoet aaÀ O" kaders
artikel 24 van de Asv 2017 dient u bij
wanneer u geên aanbestedende dienst bent: op grond van

deverleningvanopdrachtenvooÍleveringen'dienstenofwerkendeRegelsaanbesteding

geval zijn de Europese en/of nationale
Provincie Limburg bij subsidiëring in acht te nemen' ln dit
aanbestedingsregeld niet op u van toepassing'
3
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grond van artikel 24 van de ASV 2017 dient u bij de
wanneer u een aanbestedende dienst bent: op

-

_

werken de Europese en/of nationale
verlening van opdrachten voor Ieveringen, diensten of
geval
iiln Oe negets aanbesteding Provincie Limburg
aanbestedingsregels in acht te nemen. ln dit
bij subsidièring niet op u van toepassing'
regelen, dat daarin een strikte scheiding wordt
U dient uw financièle administratie dusdanig in te
aangebracht tussen de gesubsidieerde en de overige'activiteiten' . -..L-:r:-^-r^ project,
gedaan over het gesubsidieerde -;aiaai dan
Als door of namens u één of meer publicaties worden

stellenwijhetopprijsalsuhetactuelelogovandeProvincieLimburggebruikt.
Afrekening van de subsidie

worden vastgesteld' Daarvoor stuurt u Ons
Na aÍronding van het project moet de subsidie definitieÍ
Hiermee toont u aan in hoeverre de
uiterlijk 1 januari 2o26 eenverzoek tot Subsidievaststelling'
hebben plaatsgevonden volgens deze
opgelegde verplichtingen zijn behaald enlof de activiteiten
projectkosten en de gerealiseerde inkomslen zijn'
subsidieverlening en wat de gerealiseerde subsidiabele
deÍinitief vast'
Op basis daarvan stellen wij dan hêt subsidiebedrag
De aanvraag tot vaststelling bevat:
geefi u weer in hoeverre aan de in deze brief
Een inhoudelijk verslag over het.project. ln dit verslag
opgelegde verplichtingen is voldaan'

-

projectkosten en de gerealiseerde inkomsten
Een overzicht van de-gerealiseerde subsidiabele
ingediende begroting'
gespecificeerd overeenkomstig de deÍinitief bij uw subsidieaanvraag
Deze controleverklaring moet voldoen
Een contÍoleverklaring van een onafhankelijke accountant'
subsidies Provincie Limburg' Mede op basis
aan het Gontroleprotocol eindverantwoording verleende
worden vastgesteld' ln het kader van de
van het oordeel van de accountant zal de subsidie
getoetst wat de daadwerkelijke indirecte kosten
controleverklaring is tevens {door de accountant)
kunnen worden aan uitvoering van de
resp. de overheadkosten zijn geweest die toegerekend
per maatrêgel dient u èen urenregistratie bij te houden'
maatregelen. Voor de inzet van eigen uren
project contact op te nemen met uw accountant'
het
u"n
Wij raden u aan om r"t""n tï"rnu"ni

-.
-

eerdergenoemde verplichtingen' kan de subsidie lager
Als u niet (geheel) en/of niet tijdig voldoet aan de
Suósidies)' Het reeds uitbetaalde bedrag zal dan
of op nihil worden vastgestelcl (zie ook Beleidsregels
(deels) worden teruggevorderd'
verleende bedrag en nooit hoger dan het daadwerkelijke
De vast te stellen subsidie is nooii hoger dan het
lager
behaald en de gerealiseerde subsidiabele kosten
tekor.t. Als u eerdergenoemde verplichtingen heeft
subsidiabele
naar verhouding van ons aandeel in de
uitvallen dan begroot, wordt de provinciale subsidie
(deels) worden teruggevorderd'
dan
zal
bedrag
kosten verlaagd. Het rêeds uitbetaalde
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informatie verwijzen wli u naar bijgevoegde
Voor de motivering, Juridlsch kader en de overlge 0uridische)
informatie" maakt integraal deel uit van deze
overlge rslevante informatie. De "Overlge relevantó
subsidiebeschikklng.

Staten van

5
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Overige relevante informatie
Juridisch kader

de gemeente Nedenveert wordt gevormd door:
Het juridisgh kader voor het verzoek om subsidie van
De Algemene wet bestuursrecht;

2A17 e'v';
De Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg

programma Natuur 2O21-2023i
De Nadere subsidieregels gebiedsgerichte maatregelen
- De Beleidsregels Subsidies'
vinden op www'limburg'nl/subsidies'
onze vigerende regelingen en beleidsregels zijn terug te

Motlverlng

voldoen aan de Nadere subsidieregels
De maatregelen zoals opgenomen in uw subsidieaanvraag
De maatregelen' die u in het activiteitenplan
2O21-2O2g'
Natuur
gebiedsgerichte maatregelen programma
-SPUK
zijn opgenomen in de bijlage
heeÍt omschrêven, dragen bij aan de habitattypen welke
gebiedsgerichte maatregelen programma Natuur
maatregelen" behorende bij de Nadere subsidieregels
2021-2023.
gebieden:
De maatregelen worden uitgevoerd in of nabij de volgende
Maasduinen
Bemelerberg/SchiePersberg
Boschhuizerbergen
Sarven en de Banen
Geuldal
dat de subsidie wordt verleend voor het totale
Deze subsidie wordt lump-sum verleend hetgeen inhoudt
van 21 apríl 2a22' en niet peÍ
pakket van de maatregelen zoals opgenomen in uw subsidieaanvraag
individuele maatregel.
maatregelen willen wij jaarlijks inzicht
Gezien de hoogte van de subsidiebijdrage en de hoeveelheid
hebben in de voortgang en planning'
2o21
subsidieaanvraag' Deze kosten zijn na 30 iuni
Er zijn reeds kosten gemaakt voorafgaande aan de
subsidieregels
Nadere
lid, van de
gemaakt en dus tocrr subsiOiabel coiform artikel 10, eerste
202 1'2023'
r
Natuu
ma
prog
ram
maatregelen
i eUieOsgericnte
programma Natuur 2021'2023 kunnen
Volgens de Nadere subsidieregels gebiedsgerichte maatregelen
Dus ook:
worden.
gesubsidieerd
alle kosten, t.b.v. uitvoeren u"i d" maatregeten,
die direct gelieeld ziin aan
werkzaamheden
voor
- de eigen uren (voorbereiding begeleiding en nazorg)
de uitvoering van een maatregel, en;

.deoverheadkosten,dusdeindirectekostendienietrechtstreekstoeterekenenzijnaandeuitvoering
van een maatregel'
kosten gesubsidieerd worden en de indirecte
Er zal echter niet meeÍ dan '100o/o van de daadwerkelijke
(de opslag mag maximaal 15% van de totale
kosten moeten berekend worden middels een opslag
(subsidiabel) uitvoeringskosten bedragen)'

6
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Voordeindirectekostenheeftu,inuwaanvraag'eenmaximaleopslagvanl3o/o(vande
uitvoeringskosten)opgenomen.Daaromdientubijdeeindafrekeningzowelteoverleggenwatde
eigen' uren) ziln geweest' alsook
derden án de t<osten voor de
daadwerkelijke uitvoeringskosten (kosten
van de
zijn welke samenhangen met de regievoering
alsnog aan te tonen wat de overheadkosten
voorbereiding en uitvoering van de maatregelen'

overige

zaken

vaker subsidie is verleend, geen enkele
dat u?.*"t
val dar
in het geval
U kuniaan deze subsidieverlening, ook
"Ït-:'ï':-':-

ven,vacntlngontlenêntenaanzienvaneventueletoekomstigesubsidieaanvragen.
die al dan
jaar,
een nernizuwce beleidsafweging te komen
tot
w'rj behouden ons het recht voor om elk
subsidieregelingen'
de
niá zat wordèn door vertaald in

subsidieregister wordt
ip het openbaar subsidieregister' ln dit
Deze subsidieverlening wordt opgenomen
voor welk(e) projecuactiviteiten ontvangt'
opgenomen welke organisatie, wËtr subsidiebedrag
de geldende
de uitvoering van het project te allen tiide
wij willen u er op wijzen dat u in het kader van
wet- en regelgeving in acht moet nemen'

heerr

wenden tot de
tot de inhoud van deze brief kuntr zich
en met betrekking tot de
(telefoonnummer +31 €(-)
van het cluster Plattelandsontwit<t<eting

ff:ffiïtJ:ïll3*r"**,nn

(verdere)proceduretot-vanhetclusterSubsidies(telefoonnummer
bent' kunt u
met de inhoud van dit besluit niet eens
uw berang rechtstreeks raakt en u het
is verzonden een
weken na de dag waarop dit besluit
bezwaar maken. u moá dan binnen zes

ïffir,rn-

bezwaarschriftindienen.opdezeprocedureisdeAlgemenewetbestuursrechtvantoepassing.Het
de naam en het adres van de
en moet ten minste bevatten:
bezwaarschrift moet worden ondertekend

indiener;dedatum;eenomschrijvingvanhetbesluitwaartegenhetbezwaarisgerichtalsmedede
redenenvanhetbezwaar(motivering).Hetbezwaarschriftmoetwordengerichtaan:Gedeputeerde
5700; 6202 MA
zaken'team Rechtsbescherming; Postbus
staten van Limburg, Algehele Juridische
wij u naar www'limburg'nl'
Maastricht. Voor meer intormatie verwijzen

AlsuwbezwaarisgerichttegeneenbesluitvanhetCollegevanGedeputeerdeStaten,isnaasthel
u dient flan gebruik te
post ook de elektronische weg opengesteld'

indienen van uw bezwaarschrift per
(voor
Aan het webformulier is een DigiD-module
maken van een daartoe ontwikkeld webformulier'
bij de
ingeschreven
(voor ondernemers en organisaties'
particulieren) dan wel eHerkenning-module
deze wiize
op
.
u het bezwaarschrift digitaat kunt ondertekenen'
Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat
vertroqweliike
elektronisch verkeer op een betrouwbare.en
wordt onder andere gewaarborgd dat het
Limburg en te
zijn geplaatst op de website van de Provincie
manier plaatsvindt. De webformulieren
onder 'Hoe dient u
raadplegen via www.limburg.nl/lokevproducten-diensten/@606/bezwaar-beslissingl
uw bezwaar in?'

DedirectelinknaardeDigiD.module(voorparticulieren)is:
a
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form ulieren. lim burg. nl/provincielimburg/BezvriaarJ

ndienen-D
en organisatles, ingeschreven

(voor ondernemors
De directe link naar de eHekennlng-module
is:
formulieren.llmburg.nl/provinciellmburg/BezwaarJndlenen-eH
KOophandel)
van
Kamer

biJ

de
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