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Onderwerp
Verlening van een incidentele subsidie voor het Ontwikkelplan2022-2028 "Vanuit Schwung naar kracht"

Geacht bestuur, geachte

ln deze brief informeren wíj u over onze beèlissing op uw subsidieverzoek van 28 september 2A22.

Daarnaast vermelden wij welke verplichtingen aan deze subsidie zijn gekoppeld.

Wij verzoeken u in alle contacten met ons over dit project het zaaknummer 202215830 te vermelden.

Besluit en uitbetaling
Wij hebben besloten om, conform de mededeling portefeuillehouder inzake afhandeling motie 2821 en

toezegging 9055 in relaiie tot het Limburgs Museum (GS DOC-00275705), aan uw Ontwikkelplan

2O22-2028: "Vanuit Schwung naaÍ kracht" eenmalig een subsidie te verlenen van maximaal

€ 252.000,00 voor de jaren 2A22 en 2023. Binnen zes weken na verzenddatum van deze brief zullen wij

het volledige subsidiebedrag overmaken op uw rekeningnummer NL33 RABO 01121166 20.

Wat verwachten wij van u?
Om deze subsidie te behouden moet u voldoen aan onderstaande verplichtingen- Deze verplichtingen

controleren wij achteraf, zie onder het kopje "Afrekening van de subsidie" wat u moet aanleveren.

Re s u I t a atv e r p t i cht i n g :

- u rolt de 'drie musea-strategie' verder uit door van start te gaan met de uitvoering van het

ontwikkel pla n 2O22-2A28: "Va nu it Schwu ng naar kracht" ;

Ove rige verplichtinge n :

- de activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens het ontwikkelplan 2O22-2028: "Vanuit Schwung

naar kracht" voor wat betreft de jaren 2022-2023.
Het niet of niet geheel halen van de resultaten kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw subsidie. Wij

attenderen u erop dat u deze zaken moet melden vóórdat ze worden doorgevoerd.
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op grond van artikel 24 van de ASV 20'17 dient u bij de verlening van opdrachten voor leveringen,

diensten of werken de Regels aanbesteding Provincie Limburg bij subsidiéring in acht te nemen.

Aangêzien u geen aanbestedende dienst bent, bent u in het kader van deze subsidieverlening niet

gehouden ornde Europese en/of nationale aanbestedingSregels in acht te nemen;

u dient uw financiële administratie dusdanig in te regelen, dat daarin een stfikte scheiding wordt

aangebracht tussen de gesubsidieerde en de overige activiteiten'

Afrekening van de subsidie
De verantwoording van deze subsidie kunt u opnemen in de verantwoording van de exploitatiesubsidie

oyer het jaar 2A22 en 2O23 en middels de jaarrekeningen 2022 en 2023. U stuurt u ons uiterlijk

I jtJli 2A23 c.q. 1 juli 2024 helverzoek tot subsidievaststelling toe over deze exploitatiesubsidies. Hierin

toont u dan tevens aan in hoeverre de opgelegde verplichtingen zijn behaald en/of de activiteiten hebben

plaatsgevonden volgens deze subsidieverlening.

Als u niet (geheel) enlof niet tijdig voldoet aan de eerdergenoemde verplichtingen, kan de subsidie lager

of op nihil worden vastgesteld (zie ook Beleidsregels Subsidies). Het reeds uitbetaalde bedrag zal dan

(deels) worden teruggevorderd.

De vast te stellen subsidie is nooit hoger dan het verleende bedrag en nooit hoger dan het daadwerkeiijke

tekort. Als u eerdergenoemde verplichtingen en/oí de resultaten heeft behaald en de gerealiseerde

subsidiabele kosten lager uitvallen dan begroot, wordt de provinciale subsidie naar rato verlaagd.

Het reeds uitbetaalde bedrag zal dan (deels) worden teruggevorderd.

Voor de motivering, juridisch kader, staatssteunpassages en de overige 0uridjsche).informatie verwijzen

wij u naar bijgevoegde overige relevante informatie. De "Overige relevante informatie" maakt integraal

deel uit van deze subsidiebeschikking.

Wij wensen u veel succes met de uitvoering van het project
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Overige relevante informatie

Juridisch kader
. Op deze subsidieverlening zijn van toepassing:
. De Algemene wet bestuursrecht (Awb)
r De Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. (ASV 2017)

I De artikel 4:23, derde lid, sub d van de Algemene wet bestuursrecht (Cultuur)

. De Beleidsregels Subsidies

Onze regelingen en beleidsregels zijn terug te vinden op www-limburg.nllsubsidies.

Deze subsidie wordt vérleend onder toepassing van artikel 53 (Steun voor cultuur en instandhouding van

het erfgoed) van de Verordening EU nr.65112014 van 17 juni 2014 (hierna te noemen: Algemene

GroepJvijstellingsverordening)waarbijbepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108

van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L187l1van26juni2014).
Bij deze subsidieverlening is sprake van staatssteun. Daarom zullen de bepalingen in de Algemene

Groepsvrijstellingsverordening in acht moeten worden genomen. De te subsidiëren kosten ad

€ 252.000,00 ten behoeve van het OntwikkelpÍan 2A22-2O28 "Vanuit Schwung naar kracht" voor de jaren

2022-2023, passen binnen artikel 53 van de Algemene Groepsvijstgllingsverordening. De provinciale

subsidie bedraagt daarmee 100 % van de totale subsidíabele kosten.

Gelet op het feit dat deze subsidie wordt verleend onder toepassing van de Algemene

Groepsvijstellingsverordening , zal deze beschikking conform vooruvaarden van voornoemde verordening

worden kennisgegeven aan de Europese Commissie. We wijzen u er nadrukkelijk op dat naar aanleiding

van opmerkingen van de Ëuropese Commissie deze beschikking kan worden aangepast.

Motivering
U bent naar aanleiding van molíe 2821 aan de slag gegaan met planvorming, resulterend in het

ontwikkelplan voor de jaren 2022-2A28: "Vanuit Schwung naar kracht". Kern van dit ontwikkelplan is de

inzet van het Limburgs Museum op de zogeheten 'drie musea-strategie': het Limburgs Museum in Venlo,

het Limburgs Museum op locatie (in heel Limburg)en het Online Limburgs Museum. Conform het

ontwikkelplan worden met name de activiteiten van het museum op locatie en online uitgebouwd' Deze

acliviteiten zijn veelal van maatschappelijke en educatieve waarde eniqf sluiten aan bij de digitale

samenleving.

Naast de in de Nadere subsidieregels Erfgoed 2022-2023 geboden subsidiemogelijkheid voor het

Limburgs Museum om voor het project Online Limburgs Museum subsidie aan te vragen, dragen wij aan

het ontwikkelplan incidenteel en eenmalig € 252.000,00 bij voor de jaren 2A22 en 2023.

Dit versterkt de provinciale culturele basisinfrastructuur in Venlo, de Cultuurregio Noord- Limburg, met

een uitstraling en doorwerking naar geheel Limburg. Met het onderdeel Limburgs Museum op locatie kan

immers ook de verbinding met de culturele instellingen en het publiek in Zuid-Limburg worden versterkt.

Wij zijn ervan overtuigd, dat met onze extra bijdrage én die van anderen, u meer slagkracht heeft om de

komende twee jaren een start maken met de uitvoering van het ontwikkelptan en u zo kunt werken aan

een voor iedereen toegankelijk en toekomstbestendig museum.

Overige zaken
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U kunt aan deze subsidieverlening, ook in het geval dat vaker subsidie is verleend, geen gnkele

venrvachting Ontlenen ten aanzien van eventuele toekomstige subsidieaanvragen.

Wij behouden ons tevens het recht voor om elk jaar, tot een hernieuwde beleidsafweging te komen die al

dan niet zal worden door vertaald in de subsidieregelingen.

Deze subsidieverlening wordt opgenomen in het openbaar subsidieregister. ln dit subsidieregister wordt

opgenomen welke organisatie, welk subsidiebedrag voor welk(e) projecUactiviteiten ontvangt.

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.

Heeft u nog vragen?
Bij vragen over de inhoud van dit besluit kunt u onder vermelding van het zaaknummer contact opnemen

met r teleÍoon +3,16: e-mail ;@prvlimburg.nl en over de

procedure met , rn, telefoon +316 mail

pprvlimburg.nl.

Bezwaar
AIs 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, Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA

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

Ais uw bezuaar 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

par1culieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen, Op deze wiize

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/lokeUproducten-dienstenl@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u

uw bezwaar in?'

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

formulieren.limburg.nl/provincielim bu rg/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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