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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-676581049 (DOS-2018-

0003962)

Onderwerp

Behandelvoorstel Motie 751 “Belang ESTEC”

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin GS aan de Staten voorstellen om 

de Motie 751 "Belang ESTEC" als afgehandeld te beschouwen. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de brief waarin GS aan PS voorstellen om 

Motie 751 "Belang ESTEC" als afgehandeld te beschouwen.

Besluit GS

vastgesteld conform advies.

Bijlagen

- GS-brief aan Provinciale Staten met als onderwerp: Afhandeling Motie 751 “Belang ESTEC”.

- ‘Toekomstperspectief Space Campus Noordwijk’, Managementsamenvatting, Buck International 

Consultants, 27 augustus 2018.

- Regio Deal ‘ESTEC en Space Campus Noordwijk’. 

- ‘Space Campus Noordwijk; Achtergrond, doelstellingen en stand van zaken’, Gaele Winters 

(projectleider Space Campus Noordwijk).

- Overzicht recente ontwikkelingen in de lobby voor Space.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 15 januari 2019 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

Zie GS-brief aan PS.

Er zijn vier bijlagen bij deze GS-brief aan PS. Deze bijlagen dienen ter kennisname voor GS en 

PS. Met de tekst in de bijlage ‘Regio Deal ESTEC en Space Campus Noordwijk’ hebben GS

reeds ingestemd op 3 juli 2018.

Financieel en fiscaal kader

Er hangen geen financiële consequenties samen met dit besluit. 

Wel wordt in de brief van GS aan PS aangekondigd (in het kader van voorspellen en vertellen) 

dat er op een later moment (bij Voorjaarsnota) nadere besluitvorming van GS en PS nodig is  

naar aanleiding van een nadere uitwerking van afspraken uit de Regio Deal. Deze nadere 

besluitvorming kan gedekt worden vanuit de € 8 mln. (in programma 3) reeds bestemd door PS

bij Voorjaarsnota 2018 voor de ontwikkeling van Space Campus Noordwijk. 

Juridisch kader

Het gaat hier om de beantwoording van een Motie. Er zijn juridisch geen bijzonderheden.

Op advies van de Functionaris Gegevensbescherming is in het kader van de AVG alleen de tekst 

van de Regio Deal ESTEC en Space Campus Noordijk opgenomen (zonder de handtekeningen).

2 Proces

In de brief informeren GS de Staten:

- over welke stappen door GS en PS zijn gezet in lijn met de Motie 751 “Belang  ESTEC” nadat 

het behandelvoorstel van GS aan PS d.d. 17 januari 2018 ter kennisname in de Statencommissie

Ruimte & Leefomgeving is aangenomen;

- dat het beleid van de provincie met betrekking tot de versterking van het space cluster in het 

programma Zuid-Hollandse Economie 2019-2022 is beschreven en dat dit programma op 

14 november 2018 door PS is vastgesteld;

- wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van de activiteiten ter versterking van 

het space cluster.

Voorts kondigen GS in deze brief aan dat er bij Voorjaarsnota 2019 in verband met de nadere 

uitwerking van afspraken uit de Regio Deal ‘ESTEC en Space Campus Noordwijk’ voorstellen aan 

PS zullen worden voorgelegd:

1. ter vaststelling van een subsidieplafond voor de paragrafen 3 en 4 van de 

Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland die over Space Campus Noordwijk gaan en;

2. in verband met het (meerjarig) reserveren en beschikbaar stellen van financiering ten 

behoeve van een campusorganisatie voor Space Campus Noordwijk.  

Deze voorstellen kunnen worden gedekt uit de € 8 mln. die PS bij Voorjaarsnota 2018 

beschikbaar hebben gesteld voor Space Campus Noordwijk.
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Tenslotte verzoeken GS in de brief aan PS om Motie 751 “Belang van ESTEC” als afgehandeld te 

beschouwen. 

3 Communicatiestrategie

Geen bijzonderheden.
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