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Onderwerp
Groene inpassing bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard
Advies
1.
2.

Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten met betrekking tot de groene inpassing
bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de GS-brief aan Provinciale Staten met
betrekking tot de groene inpassing bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies
Bijlagen
- GS-brief aan Provinciale Staten met als onderwerp: Groene inpassing bedrijventerrein Nieuw
Reijerwaard.
- Bijlage Activiteitenplan Groene inpassing Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard
- Voorgeschiedenis subsidie Groene inpassing Nieuw Reijerwaard
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1

Toelichting voor het College

Zie GS-brief aan Provinciale Staten.
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag: € 9 mln.;
Programma: Programma 3 – Aantrekkelijk en concurrerend; Doel 3.5
Risico’s: er zijn geen risico’s.
Provinciale Staten worden volgens afspraak geïnformeerd over de subsidieaanvraag voor de
groene inpassing op bedrijventerreinen Nieuw Reijerwaard.
Het budget 2018 ad € 9 mln. is in de Begroting 2018 vastgesteld (november 2017). In de
voorjaarsnota 2018 is de bijbehorende begrotingssubsidie 2018 van € 9 mln. vastgesteld. De
subsidieverlening zal naar verwachting in september of oktober 2018, afhankelijk van bespreking
in de Staten, plaatsvinden.
Er zijn geen risico’s, met deze brief wordt de subsidie nog niet verleend, maar worden de Staten
geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld hier nog over van gedachte te wisselen. Het
subsidiebedrag is maximaal € 9 mln.
Juridisch kader
Voor een van de “alternatieve locaties HoekscheWaard” is door alle betrokken partijen in 2009
bestuursovereenkomst getekend. In de overeenkomst heeft de provincie financiële bijdragen
toegezegd in de vorm van een subsidie. Voor Nieuw Reijerwaard gaat het om een bijdrage van
€ 9 miljoen, specifiek voor de groene inpassing van het bedrijventerrein.
In 2010 hebben GS het subsidiekader voor de “Alternatieve locaties Hoeksche Waard” Westelijke
Dordtse Oever en Nieuw Reijerwaard vastgesteld en aan Provinciale Staten voorgelegd. Na een
toezegging van de gedeputeerde, dat subsidieverlening niet zal plaatsvinden voordat de
planologische beslissingen zijn genomen, hebben de Staten met het subsidiekader ingestemd.

2 Proces
Zie GS-brief aan Provinciale Staten.

3 Communicatiestrategie
De subsidieaanvraag is nauw overleg met de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
(GRNR) volgens afspraak tot stand gekomen. De GRNR is op de hoogte dat de subsidie pas
verleend wordt wanneer Provinciale Staten hiervan op de hoogte is gesteld.
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