
 
Provinciale Staten 

 
 
 
 
 
 
 
Vergadering d.d. 26 februari 2014 
Besluit nr. PS2014-44 
 
 
 
PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND 
 
Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten PS2014-44; 
 
Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto 143, eerste lid, van de Provinciewet; 
 
BESLUITEN 
 
I De volgende regeling tot wijziging van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 vast te 

stellen; 
 
Artikel I 
De Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 wordt als volgt gewijzigd. 
 
A. Artikel 2.1, eerste lid,  komt te luiden: 

1. In afwijking van artikel 2.1, eerste lid, van de AsG kan met de uitvoering van de 
activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd, een begin worden gemaakt indien het 
voornemen tot uitvoering van de activiteiten schriftelijk kenbaar is gemaakt bij of na de 
indiening van de aanvraag.  

 
B. Artikel 5.2.1 wordt als volgt gewijzigd: 

1 Voor de tekst wordt de aanduiding 1. geplaatst; 
2 Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d, door een puntkomma, 

worden twee onderdelen toegevoegd, luidende: 
e het verstrekken van subsidies voor het  duurzame onderhoud aan gemeentelijke 

monumenten; 
f het laten draaien van monumentale molens. 

3 Er wordt een tweede lid toegevoegd, luidende: 
2 De subsidie voor het jaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend, wordt verstrekt op 

basis van de omwentelingen die de molen heeft gemaakt in het jaar voorafgaand 
aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. 

 
C. Artikel 5.8.3 komt te luiden: 

Artikel 5.8.3. Uitzonderingsbepalingen 
Artikel 1.3, eerste lid, aanhef en onder a, en artikel 1.3, tweede lid, is niet van toepassing op 
het verstrekken van subsidies ingevolge artikel 5.8.1, aanhef en onder d, voor zover deze 
betrekking hebben op de marketing en promotie van de vrijetijdseconomie.  
 

D. Een aanvraag als bedoeld in artikel 4 van de Verordening Cultuurhistorie Gelderland voor 
het onderhoud van een molen die betrekking heeft op het kalenderjaar 2013, kan worden 
ingediend tot en met 27 mei 2014 en wordt afgehandeld conform het gestelde in de 
genoemde verordening. 

 
Artikel II 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2014.  
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II De Verordening Cultuurhistorie Gelderland met ingang van 1 maart 2014 in te trekken. 
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