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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-687786845 (DOS-2017-
0003395)

Onderwerp

Openstellingsbesluit 2019 voor de subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland

2017

Advies

1 . Vast te stellen het Openstellingsbesluit 2019 voor de Subsidieregeling planvorming

bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

2. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit 2019 voor de subsidieregeling planvorming

bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 wordt bekendgemaakt door plaatsing in het

Provinciaal Blad.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor de subsidieregeling planvorming

bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

Besluit GS
Conform advies vastgesteld
 

Bijlagen
- Openstellingsbesluit 2019 voor de subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-

Holland 2017

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 7 mei 2019 N.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de ‘Subsidieregeling voor de planvorming

bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017’ op 30 mei 2017 vastgesteld. Het openstellingsbesluit 2019

regelt dat subsidies in het kader van deze regeling kunnen worden aangevraagd in de periode

van 1 augustus 2019 tot en met 31 december 2019.  

 

Het bijbehorend subsidieplafond, € 500.000 is opgenomen in de Begroting 2019.

  

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 500.000,00

Programma   : Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend 

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

 

Juridisch kader

De subsidieregeling moet, in afwijking van artikel 26, lid 1 Asv, op grond van artikel 4 van de

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 worden opengesteld.

 

Het openstellingsbesluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad, hetgeen rond halverwege juli

2019 zal gebeuren. Gelijktijdig daarmee zal de doelgroep breed, via verschillende kanalen

geïnformeerd worden.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen is sinds 2017 in de huidige vorm van kracht.

In 2018 heeft de provincie Zuid-Holland een evaluatie uit laten voeren naar de subsidieregeling.

Deze is ook gedeeld met Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Naar aanleiding van de

evaluatie is in 2018 door GS een aantal kleine punten gewijzigd in de subsidieregeling. Signalen

uit ons netwerk geven aan dat er nog steeds behoefte is om de subsidieregeling voort te zetten.

Om ons vraaggericht bedrijventerreinenbeleid uit te voeren zijn goed georganiseerde

bedrijventerreinen randvoorwaardelijk. Verder kunnen concrete (onderzoeks)projecten

ondernemers op een bedrijventerrein bij elkaar brengen en zo ook andere thema’s bespreekbaar

maken. Deze subsidie stimuleert het verhogen van de organisatiegraad van bedrijventerreinen en

financiert haalbaarheidsonderzoeken om de kwaliteit van bedrijventerreinen te verbeteren.

 

3 Proces

 

De subsidieregeling zal worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, naar verwachting

halverwege juli 2019. De subsidie wordt opgesteld van 1 augustus 2019 tot en met 31 december

2019. 

 

4 Participatie

 

Het vraaggericht bedrijventerreinenbeleid (evenwicht vraag en aanbod, beter benutten bestaande

terreinen en toekomstbestendig maken van terreinen) van de provincie is vanuit de
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samenwerkende en responsieve rol van de provincie Zuid-Holland. De subsidieregeling is een

instrument dat hier goed bij aansluit. De subsidieregeling wordt regelmatig besproken met

partners (gemeenten, ondernemers, parkmanagers). Bij het opstellen van de regeling en de

subsidie evaluatie is input van de ondernemers leidend geweest welke activiteiten we

subsidiëren, uiteraard overeenkomend met onze beleidsuitgangspunten van het vraaggericht

bedrijventerreinenbeleid.

 

5 Communicatiestrategie

 

Na vaststelling door GS wordt gestart met communicatie naar de potentiële aanvragers, zijnde

alle Zuid-Hollandse gemeenten en alle ondernemersverenigingen die actief zijn op de Zuid-

Hollandse bedrijventerreinen. Dit zal gebeuren via e-mail, publicatie op de zuid-holland.nl en

social media, etc. 

Daarbij wordt enerzijds bereikt dat de regeling en de openstellingsperiode bekend raakt bij de

doelgroep (de potentiele aanvragers, zijnde de gemeenten en ondernemersverenigingen) en

anderzijds wordt tevens zichtbaar bij de doelgroep dat provincie Zuid-Holland werkt aan het

verbeteren van de kwaliteit van bedrijventerreinen door o.a. deze subsidieregeling.


