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verlening provinciale exploitatiesubsidie voor de uiivoering van uw iaarglan2o23

Geachte r

ln deze'brief informeren wij u over Ónze beslissing op uw subsidieverzoek van 31-oklo.ber 2022'

Daarnaast vermelden wij welke verplichtingen aan deze subsidie zijn gekoppeld' Na de ondertekening

van deze brief is de oveiige relevante informatie opgenomen. Deze overige relevante informatie maakt

integraal deel uit van deze subsidiebeschikking'

Wij verzoeken u in alle contacten met ons over deze subsidie het zaaknummer 2A2216608 te vermelden'

Besluit en uitbetaling
Op 4 novem ber Zo12hebben Provinciale Staten de begroting voor het jaar 2023 vastgesteld'

Op grond hiervan hebben wii besloten om u, op basis van aÉikel 4:23, derde lid, onder c' van de

Algàmene wet bestuursrecht, voor het jaar 2o23 een exploitatiesubsidie te verlenen van maximaal

eizz.as1,OO.voor 2o2i is rekening gehouden met een indexering vàn 4,0%.

Limburglaan 10

8229 GA MaastÍicht

Postbus 5700

6202 MA MaastÍicht

+ 31 43 389 99 99

www.limburg.nl



provincie limburg
-{.

ffi

U q4tyg4gt {g yolg,enlg voorschotten:

Datum Bedrag

lSfebruari 2023 :€ 42.265,60

',15 maart2123 €.42.265,60

:]q_apr! 2o?? . ,€!??9160.
15 mei2023 :€ 42.265,60

15 juni2023 €42.265,60

15 juli 2023 €.42.265,60

;15 augustus 2023 :€ 42.265,60

15 september 2023 'e 42.265,60

15 oktober 2023 €,42.265,60

15 november 2023 '€.42.265,50

Binnen drie qveken na verzenddatum van deze brief wij zullen het eerste voorschot overmaken op uw

rekeningnummer NL67 RABO 0119 4305 84.

Wat venrachten 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 su I t a atve r pl i c ht i ng :

het realiseren, naast de twee reguliere producties, van minstens een extra productie ten behoeve

van een grotere zichtbaarheid, het vervullen van een sterke maatschappelijke rol 9n de verdere

ontwikkeling van Opera Zuid;

toepassing van de Governance Code Cultuur, de Code Díversiteit en lnclusie en de Fair Practice

Code zoals aangegeven in het Beleidsprogramma Cultuur 2022-2023 "Veerkracht van Cultuur'';

aandacht voor de toegankelijkheid van, communicatie met en faciliteiten voor specifieke

doelgroepen, dit mede met het oog op (het,bereiken van) nieuw publiek.

I n spa n n i n g sve r pl i c hti ng e n :

inzet voor wat betreft de spreiding van het aanbod van Opera Zuid over heel Limburg met bijzondere

aanbacht voor Noord- en Midden-Limburg;

inzet ten aanzien van verdere regionale verankering door middel van samenwerking met

Cultuurplaninstellingen enlof Subinfrastructuur instellingen binnen de provinciale culturele

basisinfrastructuur;
inzet op het vlak van talentontwikkeling en het bieden van kwaliteitsvolle kansen aan jonge

professionals in Limburg;
inzet op het vlak van cultuureducatie in Limburg door middel van samenwerking met de penvoerdérs
'van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Hierbij vertrouwen wij erop dat u de nodige inspanningen blijft leveren om het tekort in de begroting niet

verder te laten oplopen en dit tekoit over de kunstenplanperiode 2021-2024 weg te werken'
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De kwetsbare financiële positie van uw organisatie is, mede naar aanleiding van uw brief van 30

september 2022, ookuitgebreid aan bod gekomen tijdens het bestuurlijk overleg van 2 december 2422'

Overige verptictttingen:

uw jaarplan 2023 heeÍleen looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 decembe r 2023:

' de activiteiten worden uitgevoerd conform uw jaarplan van 31 oktober 2022;

- u dient het jaarplan 2O23 naar behoren uit te voeren. Beoordeling hiervan vindt plaats mede op basis

van bestuurlijk overleg, minstens een keer per jaar;

- op grond van artikel 21 van de ASV 2023 e.v. dient u schriftelijk en gemotiveerd het volgende te

melden:

- het niet of niet geheel verrichien van de gesubsidieerde activiteiten;

wijzigingen van 2Qo/o of meer in de begrote kosten of opbrengsten;

zodra er binnen uw organisatie sprake is van inkomens boven het bezoldigingsmaximum in de

WNT.
Deze meldingen kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van uw subsidie. W'lj attenderen u erop dat u

deze zaken moet melden vóórdat ze worden doorgevoerd

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

aangebracht tussen de gesubsidieerde en de overige actíviteiten;

- als door of namens u één of meer publicaties worden gedaan over het gesubsidieerde project, dan

stellen wij het op prljs als u het actuele logo van de Provincie Limburg gebruikt.

- op grond van artikel 24 van de ASV 2023 e.v. dient u bij de verlening van opdrachten voor

leveringen, diensten of werken de Regels aanbesteding Provincie Limburg bij subsidiëring in acht te

nemen. Aangezien u geen aanbestedende dienst bent, bent u in het kader van deze

subsidieverlening nielgehouden om de Europese en/of nationale aanbestedingsregels in acht te

nemen
uw Raad van Toezicht dient jaarlijks vóór 1 oktober een zelfevaluatie van zijn eigen functioneren aan

te leveren in relatie tot uw ingediende en door ons gesubsidieerde subsidieaanvraag en werkplan'

Wii verzoeken u de evaluatiegegevens samen met uw nieuwe aanvraag voor het jaar 1 oktober 2O23

bij ons in te dienen.

Afrekening van de subsidie
i'.i" 

"ï""ó 
ian À"iu"tàtr"nde subsidiejaar moet de subsidie definitief worden vastgesteldl Daarvoor

stuurt u ons uiterliik 1 juli 2O24 een verzoek tot subsidievaststelling waarin u aantoont in hoeverre de

opgelegde verplicirtingen zijn behaald en/of de activiteiten hebben plaatsgevonden volgens deze

suósidËverlening. Op basis van uw eindverslag (inclusief financiële verantwoording) bepalen wij de

uiteindelijke hoogte van het subsidiebedrag.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

- een inhoudelijk eindverslag over het betreffende subsidiejaar. ln dit verslag moet worden

weergegeven in hoeverre aan de in deze subsidieverleningsbeschikking opgelegde verplichtingen is

voldaan;

- een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden kosten en opbrengsten (financieel verslag

oÍ jaarrekening). Wanneer u uw inkomsten in overwegende mate ontleent aán de subsidie' is artikel

4:77 junclo 4:76, van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing op het

financieel verslag;
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een controleverklaring van de onafhankelijke accountant . Deze controleverklaring moet voldoen aan

het Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg. Mede op basis van

het oordeel van de accountant zal de subsidie worden vastgesteld.

Als u niet (geheel) en/of nièt tijdig voldoet aan de eerdergenoemde verplichtingen, [an de subsidie lageÉ

of op nihil worden vastgesteld.

De vast te stellen subsidie zal nooit hoger zijn dan het verleende bedrag en nooit meer bedragen dan het,

ter beoordeling door Gedeputeerde Staten, op basis van het Íinancieel en inhoudelijk verslag benodigde

subsidiebódrag,

Bêleidsregels Reserves en Voorzieningen
Vanaf 1 januari 2023 zullen de beleidsregels reserves en voorzieningen 2023 (weer) worden toegepast-

Deze regels zíjn gelijk aan de beleidsregels reserves en voorzienin g 2O17 , die enkele jaren geleden zijn

vervallen. ln deze beleidsregels is yastgelegd hoe er wordt omgegaan met exploitatieoverschotten (en -

tekorten) die zijn toe te rekenen aan provinciale subsidiemiddelen en tot wêlke omvang een (provinciale)

egal isatiereserve maxi maal mag worden opgebouwd.

Daarbij zal het beginsaído van de provinciale egalisatiereserve voor uw organisatie . per 1 januari 2023'
€ 0,00 bedragen. Een exploitatie-overschot / {ekort dient door u vanaf 2023 te worden toegerekend aan

uw provinciale egalisatiereserve naar rato van de totale inkomstenstromen en deze bedraagt maximaal

15o/o van het verleende subsidiebedrag.

Een en ander laat onverlet dat de omvang van het totale eigen vermogen nog steeds een afweging kan

zijn bij de verlening van een.exploitatiesubsidie voor een nieuw boekjaar.

Voor de volledige voorwaarden adviseren wij u naar de integrale tekst van de 'Beleidsregels met

betrekking tot reserves en voorzieningen bijstructurele exploitatiesubsidies 2023'le kijken' Zie:

Beleidsregels met betrekking tot reserves en voorzieningen bij structurele exploitatiesubsidies 2023

(ovelheid.nl)

Governance code
De Provincie Limburg vindt het daarnaast belangrijk dat organisaties die structureel subsidie(s)

ontvangen goed worden bestuurd en dat daarbinnen adequaat toeZicht wordt uitgeoefend. Daartoe

voorziet de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. die vanaf 1 januari 2423 in

werking is getreden in een governance kader voor structurele subsidierelaties vanaf € 125.000,-. Dit

houdt voor uw organisatie in dat deze zich dient te houden aan de in de betreffende sector geldende

governance code en bij het ontbreken daarvan aan 'Regels voor goed bestuur bij structurele

subsidierelaties Provincie Limburg'.

Wij attenderen u hierop zodat u het jaar 2023 kunt gebruiken om uw bedrijfsvoering - voor zover nodig -

aan te passen aan de nieuwe situatie. Het niet voldoen aan deze nieuwe verplichting kan leiden tot

wijziging of weigering van een subsidie.
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Wij wensen u veel succes met de uitvoering van uw jaarplan.

Gedbputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris
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Overige relevante i nformatie

Wettelijke grondslag
Op deze subsidieverlening zijn van toepassing:

. de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
i de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2A23 e.v. (ASV 2023 e.v');

r artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht;

r de Beleidsregels Subsidies.

Onze regelingen en beleidsregels zijn terug te vinden op www.limburg'nl/subsidies'

Staatssteun
Bij deze subsidie is sprake van staatssteun. Dezc subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel

Sg (steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed) van de Verordening EU irr. 651/2O14 van 17

juni 2014 (hierna te noemen: Algêmene Groepsvrijstellingsverordening) waarbij bepaalde categorieën

.t"un op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden

verklaard (PbEU L18711van 26 juni 2014).

Daarom zullen de bepalingen in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening in acht moeten worden

genomen. De totaal in aanmerking koinende kosten voor de exploitatie van Stichting Opera Zuid

óedragen € g.919.000,00. De provinciale subsidie van maximaal € 422.656,00 bedraagt daarmee 12,7o/o

van de totale subsidiabele kosten

Motivering
Wij z1n van mening dat de in het werkplan 2O22 benoemde activiteiten aansluiten bij de bepalingen ten

aanzien van de provinciale culturele basisinfrastructuur zoals bepaald in het Beleidsprogramma Cultuur

2022-2023 "Veerkracht van Cultuur".

Heeft u nog vragen?
Bij vragen over de inhoud van dit besluit kunt u onder vermelding van het zaaknummer 202216608

contact opnemen met ' 
, telefoon +31 6 ' -, e-mail

- prvtimburg.nl en over de procedure met r r, telefoon +31 6

e-mail rvlimburg.nl.

Overige zaken
U dient er rekening mee te houden dat bij de beoordeling van toekomstige subsidieaanvragen uw (totale)

reservepositie zal worden betrokken. De hoogte van uw reservepositie zal dan ook een vast

(agenda)ondeideel zijn tijdens de monitoringsgesprekken, dan wel bij de aanlevering van uw tusèentijdse

verantwoording.

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

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

W'rj willen u er op wijzen dat u in het kader van de uitvoering van de activiteiten te allen tijde de geldende

wet- en regelgeving in acht moet nemen.

Bezwaar
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
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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 (motiveríng). Het bezwaaróchrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde

Staten van Limburg, Algehele Juridische Zaken, 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 weleHerkenning-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/lokeUproducten-diensten/@606/beaaraar-beslissing/ onder 'Hoe dient u

uw bezwaar in?'.

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

forrh ul ieren.l imburg. nl/provincielim burg/Bezwaar-lnd ienen-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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