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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-640104311 (DOS-2007-

0000072)

Contact

F.G. Hendriksen

070-4417712

f.hendriksen@pzh.nl

Onderwerp

Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

Publiekssamenvatting

Zuid-Holland is een provincie waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren. 

Aantrekkelijke winkel- en centrumgebieden zijn erg belangrijk voor een goed woon,- werk- en 

leefklimaat. Door bijvoorbeeld de opkomst van internetwinkelen en demografische ontwikkelingen 

functioneren niet alle winkel- en centrumgebieden naar behoren. In sommige gevallen nemen de 

kwaliteit en aantrekkelijkheid af. Dit beeld doet zich vooral voor bij middelgrote winkel- en 

centrumgebieden. De provincie Zuid-Holland heeft daarom de ‘Subsidieregeling planvorming 

detailhandel Zuid-Holland’ opgesteld. De subsidieregeling is bedoeld om de kwaliteit van winkel-

en centrumgebieden te verhogen. Subsidie kan aangevraagd worden door gemeenten, 

winkeliers- en ondernemersverenigingen en stichtingen. De regeling wordt in mei 2018 voor 35

winkel- en centrumgebieden opengesteld. Deze gebieden zijn in het provinciaal 

detailhandelsbeleid specifiek benoemd als ‘te optimaliseren centra’ (middelgrote winkel- en 

centrumgebieden).

Advies
1. Vast te stellen de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland en te bepalen 

dat deze regeling wordt bekendgemaakt door plaatsing in het Provinciaal Blad;
2. Vast te stellen het Openstellingsbesluit 2018 Subsidieregeling planvorming detailhandel

Zuid-Holland en te bepalen dat dit openstellingsbesluit wordt bekendgemaakt door 
plaatsing in het Provinciaal Blad;

3. Vast te stellen de brief, waarmee de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-
Holland ter kennisname aan Provinciale Staten wordt aangeboden;

4. Vast te stellen het persbericht Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland;
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarin de Subsidieregeling planvorming 

detailhandel Zuid-Holland wordt toegelicht.

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar F.G. Hendriksen 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 27 maart 2018
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Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid Holland;
- GS-brief Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid Holland;
- Openstellingsbesluit 2018 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland.
- Persbericht Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland
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1 Toelichting voor het College

Zie GS-brief Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid Holland.

Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag excl. BTW : € 500.000

Programma : Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend 

Doel 3.1                                     : Een groeiende, duurzame en innovatieve economie

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

Financiële verplichtingen worden vastgelegd bij de individuele toewijzingen. 

Voor het plafond van de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland is in de 

Begroting 2018 € 500.000,- beschikbaar gesteld. 

Juridisch kader:

Voor deze subsidieregeling is een risicoanalyse uitgevoerd om Misbruik en Oneigenlijk (M&O-

beleid) gebruik te voorkomen. Deze risicoanalyse is bepalend voor het aantal steekproefsgewijze 

controles, die zullen worden uitgevoerd nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht. Hierbij 

wordt uitgegaan van de drie standaardarrangementen voor verlening en vaststelling van 

subsidies, waarbij de hoogte van het subsidiebedrag het arrangement bepaalt, te weten: 

    

Arrangement Hoogte subsidiebedrag

1 tot € 25.000 direct vaststellen of desgevraagd verantwoording over prestatie 

2 Vanaf € 25.000 tot € 125.000 verantwoording over de prestaties 

3 Vanaf € 125.000 verantwoording over kosten en prestaties

De arrangementen onderscheiden zich van elkaar door de voorwaarden en verplichtingen die 

worden gesteld aan de uitvoering en verantwoording van de subsidie. Hoe lager het 

subsidiebedrag hoe minder verantwoordingseisen er worden gesteld en hoe eenvoudiger de 

uitvoering is.

De te verlenen subsidies onder deze subsidieregeling vallen onder arrangement 1 en hebben een 

midden risicoprofiel. Om dit risicoprofiel beheersbaar en aanvaardbaar te maken, is het aantal uit 

te voeren steekproeven direct gekoppeld aan dit risicoprofiel. Nadere beheersmaatregelen zijn op 

dit moment niet mogelijk, anders dan het algemene Sanctiebeleid dat is ingevoerd en dat 

onderdeel uitmaakt van hiervoor genoemd M&O-beleid. Het risicoprofiel wordt dan ook 

geaccepteerd om uitvoering te geven aan het beleid door middel van deze regeling.

2 Proces

De subsidieregeling en het bijbehorende openstellingsbesluit zullen worden gepubliceerd in het 

Provinciaal Blad. De subsidieregeling wordt van 1 mei tot 1 augustus 2018 voor 35 winkel- en 

centrumgebieden opengesteld. Deze gebieden zijn in het provinciaal detailhandelsbeleid 

benoemd als ‘te optimaliseren centra’ (de middelgrote winkel- en centrumgebieden). 
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De subsidieregeling kan eventueel in een later stadium ook voor andere winkel- en 

centrumgebieden opengesteld worden als daar (politiek) draagvlak en financiele middelen 

beschikbaar voor zijn. 

3 Communicatiestrategie

Na vaststelling van de subsidieregeling en het openstellingsbesluit zal er een persbericht worden 

uitgebracht. Daarnaast zal de doelgroep per mail van de subsidieregeling en het moment van 

openstelling op de hoogte worden gebracht. Ook zal de regeling plus bijbehorende stukken 

(toelichting, aanvraagformulier, etc.) op de website van de provincie worden geplaatst.
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