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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-638452070 (DOS-2017-

0003395)

Contact

H.M.K. Hoomans

070 441 6549

hmk.hoomans@pzh.nl

Onderwerp

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen 2017 Openstellingsbesluit 2018

Publiekssamenvatting

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben de ‘Subsidieregeling planvorming 

bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017’ op 30 mei 2017 vastgesteld. Op basis van deze regeling 

zijn in 2017 ongeveer 70 subsidies verstrekt. 

Dit openstellingsbesluit regelt dat subsidies voor deze regeling ook in 2018 kunnen worden 

aangevraagd, en wel in de periode van 15 maart 2018 tot en met 30 juni 2018.

Advies

1.Vast te stellen het Openstellingsbesluit 2018 voor de Subsidieregeling planvorming 

bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017;

2.Te bepalen dat het besluit onder 1 bekend wordt gemaakt door publicatie in het Provinciaal 

Blad;

3.Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het Openstellingsbesluit 2018 voor de 

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017.

Besluit GS

Conform advies vastgesteld

Bijlagen

Openstellingsbesluit 2018 Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen.

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar H.M.K. Hoomans Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Weekers, JJF digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 20 februari 2018 N.v.t. 
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1 Toelichting voor het College

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben de ‘Subsidieregeling planvorming 

bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017’ op 30 mei 2017 vastgesteld. Op 14 augustus 2017 is de 

regeling gepubliceerd in het Provinciaal Blad. De eerste openstellingperiode voor deze regeling 

vond plaats van 28 augustus 2017 tot en met 31 december 2017. Ongeveer 1,5 maand voor het 

sluiten van de regeling werd het subsidieplafond bereikt. 

Het openstellingsbesluit 2018 regelt dat subsidies in het kader van deze regeling kunnen worden 

aangevraagd in de periode van 15 maart 2018 tot en met 30 juni 2018. De subsidieregeling is al 

van kracht. De regeling is vorig jaar vastgesteld en is nog niet komen te vervallen. Echter de 

subsidieaanvragen voor dit jaar kunnen slechts ingediend worden na publicatie van het 

openstellingsbesluit.

Het bijbehorend subsidieplafond, € 500.000 is opgenomen in de Begroting 2018.

Het openstellingsbesluit wordt pas van kracht als dit is gepubliceerd in het Provinciaal Blad, 

hetgeen rond half maart 2018 zal gebeuren. Gelijktijdig daarmee zal de doelgroep breed, via 

verschillende kanalen geïnformeerd worden.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 500.000,00

Programma : Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend 

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

Bij de begroting 2018 is voor deze regeling € 500.000 beschikbaar gesteld en is het 

hoofdsubsidieplafond voor planvorming bedrijventerreinen vastgesteld. 

Juridisch kader

Het openstellingsbesluit 2018 moet, in afwijking van artikel 26, lid 1 Asv, op grond van artikel 4  

van de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 worden opengesteld.

Door voorliggend besluit gebeurt dat.

2 Proces

Zie onder 1

3 Communicatiestrategie

Na vaststelling door GS wordt gestart met communicatie naar de potentiële aanvragers, zijnde 

alle Zuid-Hollandse gemeenten en alle ondernemersverenigingen die actief zijn op de Zuid-

Hollandse bedrijventerreinen. Dit zal gebeuren via e-mail, publicatie op zuid-holland.nl en social 

media, etc.
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Daarbij wordt enerzijds bereikt dat de regeling en de openstellingsperiode bekend raakt bij de 

doelgroep (de potentiële aanvragers, zijnde de gemeenten en ondernemersverenigingen) en 

anderzijds wordt zichtbaar bij de doelgroep dat de provincie werkt aan het verbeteren van de 

kwaliteit van bedrijventerreinen door o.a. deze subsidieregeling.
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