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Onderwerp

Vaststellen wijziging en deelplafonds Subsidieregeling

campussen Zuid-Holland voor 2019.

 

Geachte Statenleden,

Bij de Begrotingsbehandeling 2018 hebben uw Staten een investeringsimpuls van € 3.000.000,-

beschikbaar gesteld voor de versnelling van de ontwikkeling van campussen. Het doel van de in

te zetten middelen is het versterken van campussen aan de hand van concrete investeringen en

maatregelen die bijdragen aan de doorgroei van de campussen. De investeringsimpuls wordt

ingezet ter versterking van de campussen Leiden Bio Science Park en TU Delft Campus.

 

Wij hebben daartoe de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland vastgesteld. De eerste

openstelling van de subsidieregeling heeft inmiddels plaatsgevonden. Op 15 januari 2019 is de

subsidieregeling opengegaan met een deelplafond van € 1 .500.000. De regeling bleek erg

populair en direct bij openstelling zijn de middelen beschikbaar onder het deelplafond uitgeput.

 

Wij zijn voornemens om de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland in 2019 voor de tweede

keer open te stellen. Hierbij informeren wij uw Staten over de deelplafonds en het tijdvak die wij

hiervoor vaststellen, en de hiermee gepaard gaande inhoudelijke aanpassing van de

subsidieregeling.

 

Vaststellen subsidie-deelplafonds & tijdvak

De Subsidieregeling campussen Zuid-Holland zal worden opengesteld op 1 oktober 2019 om

09:00 en weer sluiten op 31 december 2019 om 17:00. Voor deze tweede openstelling willen wij

de resterende middelen beschikbaar onder de investeringsimpuls inzetten (€ 1 .500.000). Wij

zullen hiervoor de volgende deelplafonds vaststellen:

 

- Deelplafond campus Leiden Bio Science Park (§2 en §3 van de subsidieregeling)

Totaalbedrag exclusief BTW : € 750.000,-

- Deelplafond TU Delft campus (§2a en §3a van de subsidieregeling)

Totaalbedrag exclusief BTW : € 750.000,-

http://www.zuid-holland.nl/
http://www.zuid-holland.nl
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Naast de focus op het Leiden Bio Science Park en de TU Delft Campus bevat de regeling aparte

paragrafen die betrekking hebben op Space Campus Noordwijk. In de Begroting 2019 is binnen

programma 3 ‘Aantrekkelijk en Concurrerend Zuid-Holland’ bij doel 3.1. in totaal € 8.000.000,-

opgenomen voor ‘Regiodeal ESTEC en Space campus Noordwijk’. Deze middelen zijn eerder bij

de behandeling van de Voorjaarsnota 2018 door Provinciale Staten beschikbaar gesteld.

Wij stellen een apart deelplafond Space Campus Noordwijk vast, waarvan het budget wordt

gedekt vanuit deze middelen. 

 

- Deelplafond Space Campus Noordwijk (§4 en §5 van de subsidieregeling)

Totaalbedrag exclusief BTW : € 1 .000.000,-

 

Hiermee komt het totaalbedrag van de deelplafonds op € 2.500.000. In de voorjaarsnota 2019 is

het subsidieplafond voor de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland vastgesteld op

€ 4.000.000. Met aftrek van de investering van de € 1 .500.000 uit de eerste openstelling is het

resterende bedrag onder het subsidieplafond voldoende om de deelplafonds van de tweede

openstelling te dekken.

 

Vaststellen wijzigingen subsidieregeling

Wij nemen, naast het vaststellen van de deelplafonds, ook de gelegenheid om de regeling

inhoudelijk verder aan te scherpen. De wijzigingen betreffen 1 ) nieuwe subsidievereisten, 2) een

verduidelijking van de aanvraagperiode en 3) een nieuwe verdeling van de paragrafen.

 

1. Subsidievereisten

Met de huidige regeling is het lastig om ongewenste aanvragen te kunnen weigeren. Dat komt

voornamelijk door het first come, first serve principe waarop de regeling is gebaseerd. Is een

aanvrager op tijd en voldoet deze aan de regeling, dan is er geen grond waarop een aanvraag

geweigerd kan worden. We zien hier potentieel aanvragen die geen of weinig draagvlak binnen

de campus hebben, waarvan het projectplan van onvoldoende kwaliteit is, of waarvan niet

duidelijk is dat het initiatief ook zonder subsidiegeld op termijn voldoende sterk is – dus

aanvragen waarvan de levensvatbaarheid niet (voldoende) aantoonbaar is gemaakt. Voor de

Space Campus Noordwijk moet voorkomen worden dat aanvragen die niet (voldoende)

aansluiten op de Regio Deal ESTEC en Space Campus Noordwijk, toch gehonoreerd moeten

worden.

 

Daarom voeren we de volgende wijzigingen in de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland voor

2019 door als subsidievereisten:

a. de voorgenomen activiteiten dragen voldoende bij aan de doelstellingen van de Regio Deal

ESTEC en Space Campus Noordwijk (Staatscourant 2018, 54009) (alleen Noordwijk);

b. de aanvraag heeft voldoende draagvlak binnen de campus of bij erkende

(kennis)instellingen;

c. het projectplan is van voldoende kwaliteit;

d. de business case biedt voldoende inzicht in de duurzame borging van de voorgenomen

activiteiten.
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In de toelichting van de regeling wordt in meer detail uitgelegd wat verwacht wordt van de

aanvragers om aan deze vereisten te voldoen.

 

2. Aanvraagperiode

In theorie kunnen aanvragen buiten de periode wanneer een deelplafond is vastgesteld, worden

ingediend. Dat is uiteraard ongewenst, echter kent de regeling geen bepalingen om deze situatie

te voorkomen. Daarom wordt bij het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling campussen

Zuid-Holland voor 2019 een bepaling aan de subsidieregeling toegevoegd die ervoor zorgt dat

aanvragen niet kunnen worden ingediend wanneer geen deelplafond is vastgesteld door GS. De

aanvraagperiode voor de tweede openstelling van de subsidieregeling zal van 1 oktober 2019 om

09:00 tot 31 december 2019 om 17:00 zijn.

 

3. Paragrafen

Ten slotte delen de campussen van Delft en Leiden in de huidige Subsidieregeling campussen

Zuid-Holland 1 deelplafond, waarbij ze beiden aanspraak kunnen doen op dezelfde paragrafen uit

de regeling. Dit heeft als ongewenst bijeffect dat er concurrentie kan ontstaan tussen de

campussen bij het aanspraak maken op de beschikbare middelen. Daarom zijn bij het besluit tot

wijziging van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland voor 2019 paragrafen toegewezen

aan de verschillende campussen, waardoor elke campus zijn eigen paragrafen krijgt met

bijbehorend deelplafond. Dit betekent dat de gewijzigde subsidieregeling de volgende paragrafen

zal kennen (cursief is nieuw toegevoegd):

 

§ 1 . Algemene bepalingen

§ 2. Onderzoeksinfrastructuur campus Leiden Bio Science Park

§ 2a. Onderzoeksinfrastructuur campus TU Delft Campus 

§ 3. Bouw, upgrade en exploitatie van de campus Leiden Bio Science Park

§ 3a. Bouw, upgrade en exploitatie van de campus TU Delft Campus

§ 4. Onderzoeksinfrastructuur Space Campus Noordwijk

§ 5. Bouw, upgrade en exploitatie van Space Campus Noordwijk

Hopende uw Staten hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland

- Besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland

 

 


