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Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen ZuidHolland 2017.
Geachte Statenleden,

Wij hebben op 5 juli 2016 de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en
greenportlocaties Zuid-Holland vastgesteld en opengesteld van 16 oktober 2016 tot 31 december
2016. Wij leggen u nu een gewijzigde versie voor. Aanleiding voor deze wijziging betreft enkele
onvolkomenheden die tijdens de uitvoering van de regeling zijn geconstateerd.
Met de subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen dragen we bij aan het behalen van de
doelstellingen die we hebben verwoord in de notitie “Vraaggericht Bedrijventerreinenbeleid” die
wij op 6 april 2016 aan u hebben voorgelegd. Doel van de regeling was het verhogen van de
organisatiegraad op bedrijventerreinen en het ondersteunen van collectieve initiatieven op de
bedrijventerreinen, om daarmee de kwaliteit van bedrijventerreinen te verhogen en te behouden.
De regeling voorzag in een behoefte, getuige het feit dat in de periode dat de regeling openstond,
68 aanvragen zijn ingediend voor een totaal bedrag van 680.000 euro. Daarmee was het plafond
met 180.000 euro overschreden. De resultaten van de regeling staan verder verwoord in de
notitie “Bedrijventerreinen, Voortgangsrapportage en beleidsaanbevelingen t.b.v. vraaggericht
bedrijventerreinenbeleid Zuid-Holland’ die wij in mei aan uw commissie Ruimte & Leefomgeving
hebben voorgelegd.
De belangrijkste wijzigingen betreffen de volgende hieronder beschreven punten.
1. De regeling betrof ‘Paragraaf 2 Planvorming Bedrijventerreinen’ van de ‘Subsidieregeling
planvorming bedrijventerreinen greenportlocaties Zuid-Holland. Er is eigenlijk geen
inhoudelijke link met paragraaf 3 ‘Greenportlocaties’. Daarom is paragraaf 2 nu vervallen
en vervangen door een zelfstandige subsidieregeling. Paragraaf 3 zal in een later
stadium, in een apart traject, eveneens worden herzien.
2. In de regeling van 2016 was het mogelijk om meerdere aanvragen per terrein in te
dienen. Daar is goed gebruik van gemaakt. Dat heeft wel tot gevolg gehad dat
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bedrijventerreinen die hun aanvraag later indienden moesten worden geweigerd wegens
uitputting van het budget. In de nieuwe regeling is het slechts mogelijk om één aanvraag
per terrein in te dienen.
3. In de regeling van 2016 was het voor een stichting niet mogelijk om een subsidie aan te
vragen. Alleen ondernemersverenigingen en gemeenten konden een aanvraag indienen.
Op sommige terreinen is echter geen ondernemersvereniging aanwezig maar hebben de
ondernemers gekozen voor samenwerking via een zogenaamde Stichting-BIZ. In de
nieuwe regeling is het mogelijk gemaakt voor deze stichtingen om subsidies aan te
vragen.
4. De reikwijdte van de projecten die zoeken naar kansen en verbeterpunten voor
bedrijventerreinen is uitgebreid naar de onderwerpen verkeersveiligheid, woonwerkverkeer en biodiversiteit. De bestaande provinciale regelingen die op deze
onderwerpen ingaan blijken niet geschikt voor bedrijventerreinen, er is echter wel
behoefte aan dit soort projecten.
Wij willen voor deze regeling voor 2017 opnieuw 600.000 euro beschikbaar stellen. Een voorstel
daarvoor wordt u voorgelegd via de Voorjaarsnota.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit
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