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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-657470408 (DOS-2007-
0000072)

Onderwerp

Openstellingsbesluit 2018 tweede tranche Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-

Holland

Advies
1 . Vast te stellen het Openstellingsbesluit 2018 tweede tranche Subsidieregeling

planvorming detailhandel Zuid-Holland.
2. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit 2018 tweede tranche Subsidieregeling

planvorming detailhandel Zuid-Holland wordt bekendgemaakt door plaatsing in het
Provinciaal Blad.

3. Vast te stellen het persbericht Openstellingsbesluit 2018 tweede tranche
Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarin de Openstelling 2018 tweede tranche
van de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland wordt toegelicht.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen
- Openstellingsbesluit 2018 tweede tranche Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-

Holland
- Persbericht Openstellingsbesluit 2018 tweede tranche Subsidieregeling planvorming

detailhandel Zuid-Holland

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 4 september 2018 
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1 Toelichting voor het College

 

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

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

leefklimaat. Door internetwinkelen en demografische ontwikkelingen functioneren niet alle winkel-

en centrumgebieden naar behoren. Soms nemen de kwaliteit en aantrekkelijkheid af. 

 

De provincie Zuid-Holland heeft daarom in maart 2018 de ‘Subsidieregeling planvorming

detailhandel Zuid-Holland’ opgesteld waarmee de kwaliteit en het functioneren van winkel- en

centrumgebieden kan worden verhoogd. Medio 2018 konden gemeenten, winkeliers- en

ondernemersverenigingen en stichtingen voor 35 specifiek benoemde middelgrote winkel- en

centrumgebieden subsidie aanvragen. Die categorie centra is als eerste een kans geboden op

ondersteuning omdat juist daar de opgave het grootst is. Vaak is speciale aandacht nodig voor

het terugdringen van winkelleegstand (o.a. door transformatie naar andere functies), het

compacter maken van kernwinkelgebieden en sanering van verspreid liggend aanbod. 

 

De noodzakelijke ruimtelijke opgaven beperken zich echter niet alleen tot de middelgrote centra,

maar doen zich ook voor in de kleinere centra die in het provinciaal beleid zijn aangeduid als

‘overige centra’ (circa 500 centra). De overige centra vervullen veelal een lokale functie, zijn

belangrijk voor de bereikbaarheid van het dagelijks aanbod en hebben een meerwaarde voor de

leefbaarheid van de kleine kernen, wijken en buurten. Het toekomstperspectief is divers: sommige

functioneren goed, andere daarentegen komen net zoals de middelgrote centra in aanmerking

voor een aanpak die leidt tot een kwalitatieve versterking en verbetering van het functioneren.

 

Van medio september 2018 tot medio december 2018 wordt de subsidieregeling via voorliggend

openstellingsbesluit opnieuw opengesteld, maar dan voor de ‘overige centra’. 

 

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. 

 

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

Begroting 2018 € 500.000,- beschikbaar gesteld. De openstelling voor de middelgrote centra

medio 2018 heeft tot subsidieaanvragen voor 18 winkel-en centrumgebieden geleid voor een

totaalbedrag van € 300.000,-. 

 

Dit betekent dat er nog € 200.000 beschikbaar is binnen het subsidieplafond 2018 voor de

openstelling van de regeling voor de ‘overige centra’. 

  

Financiële verplichtingen worden vastgelegd bij de individuele toewijzingen. 
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Juridisch kader

 

Het besluit treedt in werking na publicatie in het Provinciaal Blad. 

 

Subsidieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst beoordeeld. De provincie Zuid-Holland

verstrekt maximaal € 20.000 per project (50% van de totaalkosten). Er wordt slechts 1 keer subsidie

gegeven per winkel- of centrumgebied. De winkel- en centrumgebieden waaraan subsidie wordt

verstrekt dienen een minimale omvang van 5 winkels te hebben. Deze voorwaarden zijn verankerd in

de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland. 

2 Proces

 N.v.t.

 

3 Communicatiestrategie

Er zal een persbericht worden uitgebracht om de tweede openstelling van de subsidieregeling in

2018 onder de aandacht te brengen. Daarnaast zal de doelgroep per mail op de hoogte worden

gebracht. Ook zal de regeling plus bijbehorende stukken (toelichting, aanvraagformulier, etc.) op

de website van de provincie worden geplaatst.

 


