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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-649830050 (DOS-2011 -
0011507)

Onderwerp

Rapportage Uitvoering subsidies bedrijventerreinen 2017

Advies
1 . Vast te stellen de Rapportage uitvoering subsidies bedrijventerreinen 2017.
2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de Rapportage uitvoering subsidies

bedrijventerreinen 2017.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de Rapportage uitvoering subsidies

bedrijventerreinen 2017.

Besluit GS
Conform advies vastgesteld
 
Bijlagen

- Rapportage Uitvoering subsidies bedrijventerreinen 2017

- GS-brief aan Provinciale Staten over Rapportage Uitvoering subsidies bedrijventerreinen 2017

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 12 juni 2018 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Zie GS-brief aan Provinciale Staten.  

Er zijn geen financiële, politieke of bestuurlijke risico’s.

 

Financieel en fiscaal kader

Deze voortgangsrapportage leidt op zichzelf niet tot financiële consequenties. De verplichtingen zijn

bij het verlenen van de subsidies al vastgelegd.  

 

A. Subsidies op basis van de “Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling en planvorming

bedrijventerreinen Zuid-Holland” of de daaraan voorafgaande regelingen

 Aantal projecten Omschrijving bedrag Bedrag  

Verleend (1997-2012) 144 Totaal verleende subsidie       € 118,4 miljoen

Vastgestelde subsidies 

tot eind 2017 

104 Totaal vastgesteld  €  68,3 miljoen

Totaal vrijgevallen  €  11 ,8 miljoen

Ingetrokken subsidies 15 Ingetrokken subsidie €  12,3 miljoen

Stand per 1 januari 2018 

Subsidieprojecten 25 Totaal verleende subsidie        €  26  miljoen

  Bevoorschot        €  12 miljoen

  Openstaande verplichtingen        €  14 miljoen

 

Dekking: exploitatie 2018 en 2019 (€ 11 miljoen) en UHB-reserve (€ 3 miljoen)

 

B. Subsidies voor 7 bedrijventerreinen op grond van andere regelingen

Lopende projecten
Verleende 

subsidies 

Openstaande

verplichtingen
Dekking

Westelijke Dordtse Oevers (Dordrecht) 8.000.000 2.508.000 Budget H’sche-Waard

Genie- en Citadelterrein (Drechtsteden) 1 .900.000 380.000 Budget Afd. Bestuur

Plaatje en Grotenoord (Drechtsteden)  8.432.000 3.682.000 Exploitatie & reserve UHB

Port Valley Stadshavens (Rotterdam) 10.400.000 6.230.520 Exploitatie & reserve UHB

Hoogewaard (Alphen, Oude Rijnzone) 4.687.767 4.672.789 Aparte reserve ORZ

Slobbengors (Papendrecht) 1 .000.000 615.000 Budget H’sche-Waard

Een 7e project (Shipping Valley in Dordrecht) is in 2015 afgerond en vastgesteld (€ 4 miljoen)

Juridisch kader

De subsidies voor de bedrijventerreinen werden verleend op basis van de “Subsidieregeling

herstructurering/ontwikkeling en planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland” of de daaraan

voorafgaande regelingen (als het Ontwikkelingsfonds bedrijventerreinen). De regeling was voor het

onderdeel herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen tot 2013 van kracht.  

Met de rapportage wordt verslag gedaan van de voortgang van de meerjarige projecten waarvoor

vanuit deze regeling subsidie is verleend.
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2 Proces

 

Aanleiding voor het voorstel is een eerdere toezegging aan de Statencommissie Ruimte en

Leefomgeving (oktober 2013) om de commissie te informeren over de stand van zaken

herstructurering bedrijventerreinen. Die toezegging heeft geleid tot jaarlijkse voortgangsrapportages. 

 

3 Communicatiestrategie

 

De rapportage wordt op de website geplaatst en onder de aandacht gebracht via social media. 

 


