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

Groeifonds  - Groene, Gezonde, Klimaatbestendige bedrijventerreinen

Provincie Zuid-Holland te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedeputeerden  (namen en

functies  invullen), daartoe gemachtigd ingevolge het besluit van de Commissaris van de Koning op

grond van art.176 Provinciewet;

De provincie Zuid-Holland (hierna ook: provincie) ondersteunt de aanvraag Groene Gezonde

Klimaatbestendige Bedrijventerreinen van het IVN bij het Nationaal Groeifonds. Met de aanvraag

Groene Gezonde Klimaatbestendige Bedrijventerreinen wordt bijgedragen aan klimaatadaptatie,

biodiversiteit, kwaliteit leefomgeving en economie en werkgelegenheid. De focus ligt op bestaande

bedrijventerreinen. Als de aanvraag wordt goedgekeurd wordt vanuit het Nationaal Groeifonds voor

circa 25 bedrijventerreinen circa € 25 miljoen bijgedragen (over de projectperiode van 6-8 jaar). De

ambitie van het IVN is om dit bedrag met bedrijven, gemeenten, waterschappen en provincies

minimaal te verdubbelen.

Overwegende dat voor de provincie :

 Bedrijventerreinen een groot deel van de oppervlakte van de provincie beslaan;

 Een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid gekoppeld is aan deze terreinen;

 Een aantrekkelijk vestigingsklimaat een belangrijke prioriteit is voor de provincie;

 De terreinen sterk versteend zijn waardoor zich uitdagingen voor doen op het gebied van

waterafvoer en hittestress die ook risico’s met zich meebrengen voor de productie;  

 De bedrijventerreinen veel mogelijkheden bieden voor het versterken van biodiversiteit;

 Groene bedrijventerreinen recreatieve verbindingen bieden tussen bebouwde kom en

buitengebied;

  Werknemers beter kunnen presteren in een groene en beweegvriendelijke omgeving.

Verklaart de provincie als volgt:

  De ambities van de Groeifondsaanvraag voor het grootschalig vergroenen van

bedrijventerreinen sluiten aan op het provinciaal beleid om bij te dragen aan meer duurzame

bedrijventerreinen zowel op het vlak van energie, circulair als groen;

 De provincie verleent ondersteuning op het gebied van kennisdeling rondom dit onderwerp

tussen gemeenten, bedrijven en groene organisaties;

 De provincie is bereid te onderzoeken op welke wijze zij haar netwerk in kan  zetten om

gemeenten en bedrijven te enthousiasmeren voor de vergroening van bedrijventerreinen;

 De provincie is bereid te  onderzoeken of er mogelijkheden zijn  om cofinanciering te leveren

ten behoeve van de ambities van deze Groeifondsaanvraag;

 In het geval de belangstelling de mogelijkheden van de Groeifonds regeling overstijgt, is de

provincie bereid te onderzoeken  welke  rol zij kan spelen bij  de selectie van

bedrijventerreinen die als eerste in aanmerking komen;

 De provincie vindt  het te vroeg om bindende afspraken c.q. toezeggingen te doen. Daarvoor

is aparte bestuurlijke besluitvorming vereist. Daarom heeft de inhoud van dit document het

karakter van een intentieverklaring en is het niet in rechte afdwingbaar.  



Ondertekend te Den haag op  ……………………………………………………………………. 2021 

---------------------------

Namens de Provincie,

……………………………………     ……………………………………

Naam gedeputeerde     Naam gedeputeerde  

 


