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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-780400021 DOS-2020-

0004716

Onderwerp

Intentieverklaring ten behoeve van het IVN in verband met hun aanvraag bij het Nationaal

Groeifonds  - Groene, Gezonde, Klimaatbestendige bedrijventerreinen

Advies

1. In te stemmen met ondertekenen van de intentieverklaring ten behoeve van de

groeifondsaanvraag van het IVN waarmee de provincie Zuid-Holland haar steun uitspreekt

voor deze aanvraag en in beginsel aangeeft een rol te kunnen spelen in de ambitie van de

groeifondsaanvraag, onder voorbehoud dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijkrelaties deze aanvraag ook steunt.

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is

de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan Willy de

Zoete – van der Hout, gedeputeerde Economie van de Provincie Zuid-Holland, en Meindert Stolk,

gedeputeerde Gezond en Veilig van de Provincie Zuid-Holland, om de Intentieverklaring ten

behoeve van het IVN in verband met hun aanvraag bij het Nationaal Groeifonds – Groene,

Gezonde, Klimaatbestendige bedrijventerreinen namens de Provincie Zuid-Holland te

ondertekenen.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de intentieverklaring op p.1 bij
het onderdeel ‘Verklaart de provincie als volgt’ bij de 4e bullit de zinsnede ‘welke mogelijkheden

er’ te wijzigen in: ‘of er mogelijkheden’..

Bijlagen

Intentieverklaring ten behoeve van aanvraag Nationaal Groeifonds IVN - Groene Gezonde
Klimaatbestendige Bedrijventerreinen

Machtiging CdK intentieverklaring IVN Groeifondsaanvraag

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 13 juli 2021 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) bereidt samen met een groot aantal

publieke en private partners een groeifondsaanvraag voor ten behoeve van het realiseren van

werklandschappen van de toekomst, die bijdragen aan gezonde, groene werkomgevingen. Deze

vergroening wordt gekoppeld aan een kennisprogramma samen met groenbedrijven en

groenonderwijs. Deze aanvraag wordt waarschijnlijk ondersteund door BZK. 

IVN heeft de provincie Zuid-Holland gevraagd om onderdeel te worden van dit consortium. Omdat

de ambities van IVN aansluit bij de doelen van de provincie op het terrein van verduurzamen van

bedrijventerreinen, lijkt dit in beginsel erg aantrekkelijk. Het betrokken consortium kan bovendien

een bredere uitstraling hebben dan alleen deze aanvraag en in brede zin een vliegwiel zijn voor

vergroening en verduurzaming van bedrijventerreinen. Het voorstel van IVN kan bijdragen aan

veel verschillende doelen van de provincie en sluit naar verwachting ook aan bij doelen van onze

partners.

Het IVN vraagt de provincie nu om een intentieverklaring te ondertekenen waarin beschreven

wordt dat de provincie deze aanvraag steunt en in beginsel bereid is haar netwerk in te zetten om

gemeentes en bedrijven te enthousiasmeren, kennis te delen, mee te denken over de selectie van

bedrijventerreinen en wil verkennen of de provincie financieel kan bijdragen aan deze ambitie. In

de bijlage vindt u deze intentieverklaring. 

Gedeputeerden Meindert Stolk en Willy de Zoete zijn betrokken in dit traject, en met hen is in de

PO’s afgestemd dat zij zich in principe in de beschreven intentieverklaring kunnen vinden,

wanneer deze ook de steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

krijgt. De aanvraag lijkt inderdaad steun te krijgen vanuit het ministerie. Er vindt op dit moment

nog een bestuurlijke check plaats, in de periode tussen 5 en 31 juli 2021. In afwachting hiervan

wordt in dit voorstel onder voorbehoud voor het zomerreces met het ondertekenen van de

intentieverklaring ingestemd. Deze verklaring  wordt pas ondertekend en verstuurd  als aan de

voorwaarde is voldaan, namelijk dat het ministerie van BZK ook schriftelijk haar steun ten aanzien

van deze groeifondsaanvraag van het IVN heeft  uitgesproken.

1.1 Toelichting inhoud aanvraag IVN bij het Nationaal Groeifonds

IVN bouwt een coalitie van partijen om samen een aanvraag in te dienen bij het groeifonds voor

innovatieve vergroening van uiteindelijk 1.000 bedrijventerreinen om zo ‘werklandschappen van

de toekomst’ te creëren. Deze ontwikkeling wordt ook benut voor innovatie van de groensector,

die daardoor concurrerender kan worden. Zo kan de investering op termijn worden terugverdiend

Bedrijventerreinen vormen nu nog versteende barrières in het landschap waar het erg warm kan

worden. Deze terreinen worden getransformeerd tot groene, gezonde, biodiverse en

klimaatadaptieve buitenruimtes waar mensen graag werken. Tegelijkertijd dienen zij als buffers

tussen de stad en het buitengebied, met functies voor de stad voor recreatie, wateropvang en
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verkoeling. Deze ambities sluiten goed aan bij de provinciale ambities op het gebied van het

verduurzamen van bedrijventerreinen. 

IVN wil het vergroenen van de bedrijventerreinen aanpakken door eerst te leren van

(inter)nationale voorbeelden, om vervolgens hypotheses op te stellen voor onderzoek en

businesscases. Hierna wordt een kennisagenda opgesteld. Op vier ‘living labs’ wordt de aanpak

ontwikkeld door innovatieve aanpakken te testen en hier op locatie van te leren. Daarna wordt

deze aanpak getoetst op 25-50 andere ‘ambassadeurs’ bedrijventerreinen. Hier wordt de aanpak

doorontwikkeld, getoetst en de kennis verder verspreid. Uiteindelijk wil het IVN met haar partners

minimaal 1.000 bedrijventerreinen inspireren om te vergroenen.

Om een bedrijventerrein groen en gezond in te richten is door IVN (ambtelijk) een bedrag

genoemd van 0,5 tot 1 miljoen euro per bedrijventerrein. Om de middelen te verzamelen die nodig

zijn om dit plan tot uitvoer te brengen is IVN van plan een aanvraag in te dienen bij het nationaal

groeifonds van 40 miljoen euro. De andere helft van hete benodigde bedrag bestaat uit

cofinanciering. Hier zouden de provincies, gemeentes, waterschappen en bedrijven aan kunnen

bijdragen. De provincie kan intern verkennen hoe hieraan bijgedragen kan worden. Een

mogelijkheid is ook om te verkennen of hier Europese fondsen voor aangeboord kunnen worden.

Het tijdspad van het indienen van een groeifondsaanvraag is nog niet bekend, maar de

inschatting van het IVN is dat de deadline rond 1 oktober 2021 of begin 2022 zal zijn.

1.2 Overwegingen besluitvorming

De beschikbare middelen voor het Nationaal Groeifonds zijn nu al (ruim) overtekend met

voorstellen die ook door de departementen worden gesteund. De concurrentie zal daarom groot

zijn. Ook voor Zuid-Holland geldt dat we de nodige proposities hebben waarvoor we samen met

regionale partners in willen zetten op financiering uit het Nationaal Groeifonds.

Naast de strenge voorwaarden (inhoudelijk, qua effect op nationaal groeivermogen en draagvlak)

die gelden vanuit de beoordelingskaders van het Nationaal Groeifonds zullen we als Zuid-Holland

onze steun aan proposities ook toetsen aan de uitgangspunten uit de Groeiagenda Zuid-Holland.

Ook wij zullen duidelijke prioriteiten moeten stellen bij de voorstellen die we steunen. De

groeifondsaanvraag van het IVN past goed bij de ambities van de provincie, daarom zijn wij nu

betrokken in dit proces. 

Aandachtspunten bij het steunen van aanvragen voor het Nationaal Groeifonds zijn:

 

- Wat draagt het voorstel bij aan het groeivermogen van Zuid-Holland;

- Wat draagt het project bij aan CO2 reductie;

- Wat draagt het project bij aan de groei van regionale werkgelegenheid;

- Wat draagt het project bij aan de versterking van onze regionale innovatie ecosystemen;

- Kent de propositie (ruime) steun bij de triple helix partners in Zuid-Holland;

- Integraliteit van het voorstel: de groeiagenda Zuid-Holland zet op de thema’s bij voorkeur

in op een bredere integrale inzet;
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Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : € 0,00

Programma   : Ambitie 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader 

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176

Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de cdK afgegeven

machtiging worden Willy de Zoete – van der Hout, gedeputeerde van Economie, en Meindert

Stolk, gedeputeerde van Gezond en Veilig, gemachtigd om deze intentieverklaring namens de

provincie te ondertekenen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Gedeputeerden Willy de Zoete en Meindert Stolk hebben met het IVN gesproken over deze

groeifondsaanvraag. Daarnaast heeft  Willy de Zoete namens de provincie op 25 maart 2021 en

23 juni 2021 deelgenomen aan de bestuurlijke klankbordgroep van het IVN die meedenkt over de

groeifondsaanvraag. Hierbij is er geen sprake geweest van besluitvorming.

3 Proces

 

Verschillende partijen vormen samen een consortium om de activiteiten uit te voeren, namelijk de

groensector, onderwijsinstellingen, bedrijven, gezondheidspartners, netwerkpartners, overheden

en groene NGO’s. 

Partners uit verschillende sectoren zijn al door het IVN betrokken bij de groeifondsaanvraag:

1. Ministeries LNV, I&W en BZK, mogelijk VWS, OCW, SZW en EZK.

2. Onderwijsorganisaties: WUR, VU, TU Delft, en verschillende HBOs: Van Hall Larenstein,

Inholland, Aeres, HAS Den Bosch en MBOs: alle groene MBO’s via Wellant College (nu

Yuverta)

3. Branche organisaties: VNO-NCW, VHG, NVTL, Cecris, MVO Nederland 

4. Hoveniers: Van Ginkel Groep, Dolmans Landscaping, Donker Groep, idverdeNL

5. Advies- en ingenieursbureau’s, bouwbedrijven: Tauw, Arcadis, Stec Groep, RIVM

(groene baten planner), Heijmans infra BV

6. Maatschappelijke organisaties: Stichting Steenbreek, NLGreenlabel, Stadswerk, De

Groene Stad, Natuur- en Milieufederaties, IVN Natuureducatie

7. Intermediairs Bedrijventerreinen: Stichting CLOK, SKBN, Green Business Club

 

4 Participatie en rolneming
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In dit traject opereert de provincie Zuid-Holland in het vierde participatiekwadrant: de responsieve

overheid. De provincie is door het IVN benaderd om deel te nemen aan het proces rond het

indienen van de groeifondsaanvraag. Het IVN coördineert als initiatiefnemer dit proces, en de

provincie participeert hierin. Een breed scala aan partners participeert in dit proces, deze staan

genoemd onder ‘proces’. 

5 Communicatiestrategie

 n.v.t.

 


