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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-632471311 (DOS-2011-

0008674)

Contact

R. Beausoleil

070 - 441 65 87

r.beausoleil@pzh.nl

Onderwerp

Netherlands Institute for Space Research (SRON)

Publiekssamenvatting
Op 14 december jl. is bekend gemaakt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) dat het 

Ruimteonderzoeksinstituut Netherlands Institute for Space Research (SRON) dat nu in Utrecht is gevestigd naar Zuid-Holland komt. 

De raad van bestuur van NWO en het bestuur van ruimteonderzoeksinstituut SRON hebben hun voorkeur uitgesproken voor het 

gezamenlijke aanbod van de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft (TU Delft). In dit aanbod gaat SRON-Utrecht 

over enkele jaren verhuizen naar een nieuw gebouw op de Science Campus van de Universiteit Leiden. GS hebben een brief 

gestuurd aan PS met toelichting op de betrokkenheid van de provincie Zuid-Holland bij het aanbod van de beide universiteiten om 

SRON in Zuid-Holland te herhuisvesten. GS achten de komst van SRON naar Zuid-Holland een hoogwaardige versterking van het 

space cluster.

Advies
1. Vastgesteld de informerende brief van GS aan PS over de komst van SRON naar Zuid-Holland 
en de betrokkenheid van de provincie hierbij.
2. Vastgesteld de publiekssamenvatting bij de informerende brief van GS aan PS over de komst 
van SRON naar Zuid-Holland en de betrokkenheid van de provincie hierbij.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om tekstuele wijzigingen aan te 
brengen in de informerende brief aan PS teneinde meer duiding te geven aan het vervolgproces 
richting PS.

Bijlagen

-Informerende brief van GS aan PS over de komst van SRON naar Zuid-Holland

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar R. Beausoleil 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 19 december 2017 19 december 2017
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1 Toelichting voor het College

Op 14 november jl. heeft GS in het kader van de bidbookprocedure van de Universiteit Leiden/TU 

Delft, om SRON naar Zuid-Holland te halen, besloten tot het afgeven van een financiële intentie 

van maximaal € 7 mln. in verband met de herhuisvesting van SRON naar Zuid-Holland indien het 

bidbood van de beide universiteiten het winnende bid blijkt te zijn. 

‘Uitgaande van het in het bidbook opgenomen streefbedrag van € 14 mln. als bijdrage in de 

kosten herhuisvesting van SRON op de campus Delft of op de campus Leiden, hebben we de 

intentie om maximaal € 7 mln. in de herhuisvestingskosten van SRON bij te dragen, indien het bid 

van de Universiteit van Leiden en de TU Delft winnend is en indien tevens € 7 mln. bijgedragen 

wordt aan de kant van hetzij de Universiteit van Leiden plus gemeente Leiden, dan wel aan de 

kant van de TU Delft plus gemeente Delft. ‘

‘Indien uw gezamenlijke bid het winnende bid is, dient SRON op basis van de uitgewerkte 

huisvestingsplannen en bijbehorende begroting en financiering te zijner tijd een subsidieaanvraag 

in te dienen bij de provincie. We wijzen u erop dat het aan Provinciale Staten is om budget 

beschikbaar te stellen voor dit project. Als het zover is, zal hiertoe een voorstel aan Provinciale 

Staten worden voorgelegd.’

Daar het bid van de 2 universiteiten in concurrentie was met 2 andere bids, was geheimhouding 

van belang. 

Nu op 14 december door NWO bekend is gemaakt dat de eerste keus is gevallen op het 

gezamenlijke bid van de Universiteit Leiden/TU Delft, is het moment aangebroken om PS nader te 

informeren over de komst van SRON naar Zuid-Holland, de beoogde financiële betrokkenheid 

van de provincie hierbij, het vervolgproces en de rol van PS hierbij. Hiertoe is een informerende 

brief van GS naar PS opgesteld.  In de brief is tevens een relatie gelegd met de in PS 

aangenomen motie M751 (“Belang van ESTEC”). 

Financieel en fiscaal kader

Deze informerende brief van GS aan PS heeft nu geen financiële consequenties. Wel is in deze 

informerende brief aan PS het volgende vermeld:

Binnen programma 3 is geen dekking voor deze bijdrage. Dekking van de eventueel door 

Provinciale Staten te verstrekken incidentele subsidie van maximaal € 7 mln. zou plaats moeten 

vinden vanuit de algemene middelen. Als gezegd zal besluitvorming over de dekking van de €7 

mln. ten laste van de algemene middelen en over de incidentele subsidie plaatsvinden in 

Provinciale Staten. Hiertoe zal dan een voorstel aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

NB. deze passage is conform de passage die was opgenomen in het voorstel voor besluitvorming 

i.v.m. het GS besluit d.d. 14 november over de intentiebrief aan de CvB’s van de 2 universiteiten.

Juridisch kader

Geen bijzonderheden. 
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2 Proces

- Indien GS instemmen met de bijgevoegde brief, wordt deze informerende brief aan PS

gezonden. 

- De komende periode werken de Universiteit van Leiden, de TU Delft, NWO en SRON de 

plannen voor herhuisvesting van SRON naar Zuid-Holland verder met elkaar uit. SRON 

zal te zijner tijd op basis van een definitief plan een subsidieverzoek indienen bij de 

provincie Zuid-Holland. 

- Binnen programma 3 is geen dekking voor deze bijdrage. Dekking van de eventueel door 

Provinciale Staten te verstrekken incidentele subsidie van maximaal € 7 mln. zou plaats 

moeten vinden vanuit de algemene middelen. Als gezegd zal besluitvorming over de 

dekking van de €7 mln. ten laste van de algemene middelen en over de incidentele 

subsidie plaatsvinden in Provinciale Staten. Hiertoe zal dan een voorstel aan Provinciale 

Staten worden voorgelegd.

. 

3 Communicatiestrategie

Over de komst van SRON naar Zuid-Holland is op 14 december een persbericht uitgebracht door 

NWO en door de Universiteit Leiden en de TU Delft. Dit persbericht is tevens afgestemd met de 

persvoorlichter van gedeputeerde Bom-Lemstra.
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