
 
Provinciaal blad van Noord-Brabant 
 
ISSN: 0920-1408 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 

223/12 

Bijlage(n) 

- 

Onderwerp 

Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling operationeel programma Zuid-
Nederland 
 
 
De leden van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, op 
grond van artikel 5, tweede lid, van het Besluit EFRO programmaperiode 
2007-2013, gezamenlijk de beheersautoriteit vormend voor het grondgebied 
van de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland; 
 
Gelet op de Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van de Europese 
Unie van 11 juli 2006, houdende algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999, zoals 
gewijzigd bij Vo. 1989/2006, van 21 december 2006, Vo. 1341/2008, van 
18 december 2008 en Vo. 284/2009 van 7 april 2009 (hierna te noemen de 
Kaderverordening); 
 
Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies; 
 
Gelet op de artikelen 5 en 6 van het Besluit EFRO programmaperiode 2007-
2013; 
 
Gelet op artikel 2 juncto de artikelen 6 en 7 van de Regeling EFRO doelstelling 
2 programmaperiode 2007-2013; 
 
Overwegende dat de beheersautoriteit op 5 oktober 2010, op 24 januari 2012 
en op 1 juni 2012 de Subsidieregeling operationeel programma Zuid-
Nederland heeft gewijzigd; 
 
Overwegende dat de beheersautoriteit het noodzakelijk acht deze regeling op 
een aantal onderdelen te wijzigen om het herverdelen van niet bestede middelen 
mogelijk te kunnen maken.  
 
Besluiten vast te stellen de volgende regeling: 
 
Artikel I. Wijzigingen 
De Subsidieregeling operationeel programma Zuid-Nederland wordt als volgt 
gewijzigd: 
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Nummer 

223/12 

 
A: In artikel 1.11 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. In de aanhef wordt ‘€ 5.101.086,00’ vervangen door: € 950.494,00; 
2. In lid d wordt ‘€ 0,00’ vervangen door: € 950.494,00.  

 
B: In artikel 2.11, aanhef, wordt ‘€ 2.504.451,67’ vervangen door: € 0,00. 
 
C: In artikel 2.12 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. In de aanhef wordt ‘€ 1.425.212,78’ vervangen door: € 191.751,67; 
2. In lid a wordt ‘€ 584.076,67’ vervangen door: € 0,00. 

 
D: In artikel 2.13 worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

1. In de aanhef wordt ‘€ 1.230.048,33’ vervangen door: € 3.233.124,00; 
2. In lid a wordt ‘€ 0,00’ vervangen door: € 875.692,00; 
3. In lid d wordt ‘€ 1.230.048,33’ vervangen door: € 2.357.432,00.  

 
E: In artikel 2.14 worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

1. In de aanhef wordt ‘€ 852.218,33’ vervangen door: € 0,00; 
2. In lid a wordt ‘€ 458.825,00’ vervangen door: € 0,00; 
3. In lid c wordt ‘€ 231.435,00’ vervangen door: € 0,00; 
4. In lid d wordt ‘€ 161.958,33’ vervangen door: € 0,00.  

 
 
Artikel II Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 17 september 2012. 
 
Artikel III Citeertitel 
Deze regeling wordt aangehaald als: Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling 
operationeel programma Zuid-Nederland. 
 
 
’s-Hertogenbosch, 4 september 2012 
 
 
Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in de hoedanigheid 
van beheersautoriteit voor het Operationeel programma Zuid-Nederland 2007- 
2013 voornoemd, 
 
 
de voorzitter de secretaris 
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. W.G.H.M. Rutten 
 
 
 
Nummer: 3099082 
 
Uitgegeven,  5 september 2012 
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
drs. W.G.H.M. Rutten 
 


