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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-645378767 (DOS-2018-
0002634)

Onderwerp

Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland

 

Advies

1 . Vast te stellen de Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland

2. Vast te stellen het Openstellingsbesluit 2018 Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen

Zuid-Holland

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Subsidieregeling energie op

bedrijventerreinen Zuid-Holland en het Openstellingsbesluit 2018 Subsidieregeling energie

op bedrijventerreinen Zuid-Holland

4. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de Subsidieregeling energie op

bedrijventerreinen Zuid-Holland en het Openstellingsbesluit 2018 Subsidieregeling energie

op bedrijventerreinen Zuid-Holland

5. Te bepalen dat de Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland en het

Openstellingsbesluit 2018 Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland

worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

6. Te bepalen dat een nieuwsbericht wordt uitgegeven nadat PS in juni een besluit hebben

genomen over de beschikbaarstelling van de middelen.

  

Besluit GS

Vastgesteld conform advies met een tekstuele machtiging voor plv. portefeuillehouder Vermeulen

om na te gaan hoe een en ander zich verhoudt met de subsidieregeling “lokale initiatieven

energietransitie Zuid-Holland 2017” en de subsidieregeling “asbest er af? Zon erop! 2017”.

 

Bijlagen

- GS-brief aan Provinciale Staten over de Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen Zuid-

Holland en het Openstellingsbesluit 2018 Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen Zuid-

Holland

- Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland

- Openstellingsbesluit Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 15 mei 2018 
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1 Toelichting voor het College

Zie ook de GS-brief.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW                   : € 1 .000.000

Programma                                       : Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend; doel 3.5

Vraag en aanbod wonen werken en voorzieningen in balans.

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

 

Voor deze subsidieregeling wordt in de voorjaarsnota 2018 ( PS juni 2018) € 1 mln. onttrokken

aan de reserve Versterking Economie (programma 3). Daarnaast wordt in de voorjaarsnota 2018

aan PS voorgesteld het bijbehorende subsidieplafond 2018 op € 1 mln. vast te stellen.   

Er zijn geen risico’s. Na vaststelling van plafond en budget in juni kunnen vanaf september

aanvragen tot maximaal het plafond 2018 worden gehonoreerd.

 

Juridisch kader

De regeling is opgesteld in het kader van de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland 2013.

  

staatssteun

De provincie toetst subsidieaanvragen aan de Europese staatssteunregelgeving.

Provinciale subsidies aan ondernemingen die voldoen aan de staatssteuncriteria moeten in

beginsel ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie. De aanmeldingsplicht

kent echter een aantal uitzonderingen. Zo biedt de zogenaamde Algemene

Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) voor bepaalde categorieën steun de mogelijkheid deze

onder voorwaarden direct te verlenen. Deze verordeningen zijn gericht op steunmaatregelen die

reëel bijdragen aan het scheppen van banen en het versterken van het Europese

concurrentievermogen. Hierover dient de Europese Commissie via een kennisgeving te worden

geïnformeerd.

Daarnaast levert subsidie die onder de zogenaamde de-minimisverordening valt geen staatssteun

op. Deze verordening is van toepassing op subsidies waarin het bruto steunbedrag, ongeacht

vorm en doel en vóór aftrek van de directe belastingen, voor een onderneming over een periode

van drie belastingjaren het plafond van € 200.000,- niet overschrijdt. De verwachting is dat bij de

meeste subsidieaanvragen op basis van deze regeling de de-minimusverordening van toepassing

is. In dat geval dient de subsidieontvanger een de-minimisverklaring te ondertekenen, waarmee

wordt aangetoond dat het plafond niet wordt overschreden.

 

risicoanalyse

Voor deze nieuwe 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: 
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Arrangement Hoogte subsidiebedrag 

1 tot € 25.000  direct vaststellen of desgevraagd

verantwoording over de 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 nieuwe subsidieregeling regeling vallen onder de

arrangementen 2 en 3 en hebben een gemiddeld 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

 

Ten behoeve van deze regeling is, na signalen uit het veld, een startdocument gemaakt, waarin is

onderzocht of het voor de provincie mogelijk en wenselijk is om een subsidieregeling energie op

bedrijventerreinen op te stellen. Dit startdocument is met een concept van de subsidieregeling

voorgelegd aan de gedeputeerde van Economie en de gedeputeerde van Energie. Beide

gedeputeerden waren positief.

Het betreft een nieuwe subsidieregeling, daarom wordt de regeling, in het kader van de actieve

informatieplicht, ter kennisname aan PS aangeboden, via de GS-brief. In de GS-brief wordt

gemeld dat een besluit over het subsidieplafond door PS zal worden genomen bij de behandeling

van de Voorjaarsnota (27 juni 2018)

Nadat PS het subsidieplafond hebben vastgesteld kan de regeling worden opengesteld. In het

Openstellingsbesluit wordt de openstellingsperiode van 17 september 2018 tot 31 december 2018

vastgesteld. 

 

3 Communicatiestrategie

 

De ‘Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland’ en het ‘Openstellingsbesluit

2018 Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland’ zullen worden gepubliceerd in

het Provinciaal Blad. We publiceren een nieuwsbericht op de website nadat PS de middelen

beschikbaar hebben gesteld in hun vergadering van 27 juni 2018 tijdens de behandeling van de

VJN. Verder zal het bericht verspreid worden via Twitter en LinkedIn. Bij openstelling van de

regeling zullen we daar opnieuw aandacht op vestigen via social media. Bij berichtgeving kijkt

zowel een communicatieadviseur Economie als Energie mee.


