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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-704301408 DOS-2019-
0000742

Onderwerp

Vaststellen wijziging en deelplafonds Subsidieregeling campussen Zuid-Holland voor 2019

 
Advies

1 . Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het wijzigingsbesluit, de

deelplafonds en het tijdvak voor het najaar 2019 voor de Subsidieregeling campussen

Zuid-Holland ter kennisname aan de Staten wordt aangeboden.

3. Vast te stellen het besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor de Subsidieregeling

campussen Zuid-Holland voor het najaar 2019. De Subsidieregeling campussen Zuid-

Holland krijgt hiermee voor het tijdvak van 1 oktober 2019 09:00 tot en met 31 december

2019 17:00 de volgende deelplafonds:

a. € 750.000,- bedoeld voor de campus Leiden Bio Science Park zoals opgenomen in

paragraaf 2 en 3 van de subsidieregeling;

b. € 750.000,- bedoeld voor de TU Delft campus zoals opgenomen in paragraaf 2a en 3a

van de subsidieregeling;

c. € 1 .000.000,- bedoeld voor de Space Campus Noordwijk Park zoals opgenomen in

paragraaf 4 en 5 van de subsidieregeling.

4. Vast te stellen het tijdvak van 1 oktober 2019 09:00 tot en met 31 december 2019 17:00

voor indiening van aanvragen voor de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland.

5. Te bepalen dat het wijzigingsbesluit, de deelplafonds en het tijdvak voor het najaar 2019

voor de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland gepubliceerd worden in het

Provinciaal Blad.

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het wijzigingsbesluit, de deelplafonds en

het tijdvak voor het najaar 2019 voor de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
- GS-brief aan PS over de wijziging en deelplafonds Subsidieregeling campussen Zuid-

Holland voor 2019
- Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland
- Besluit tot vaststelling deelplafonds voor de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 3 september 2019 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Zie de GS-brief aan PS over de wijziging en deelplafonds Subsidieregeling campussen Zuid-
Holland voor 2019.

 

Financieel en fiscaal kader

Subsidieplafond Subsidieregeling campussen Zuid-Holland

Totaalbedrag exclusief BTW : € 4.000.000,- 

Programma   : Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend Zuid-Holland

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

 

Deelplafond Leiden Bio Science Park (§2 en §3)

Totaalbedrag exclusief BTW : € 750.000,-

Programma   : Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend Zuid-Holland

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

 

Deelplafond TU Delft campus (§2a en §3a)

Totaalbedrag exclusief BTW : € 750.000,-

Programma   : Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend Zuid-Holland

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

 

Deelplafond Space Campus Noordwijk (§4 en §5)

Totaalbedrag exclusief BTW : € 1 .000.000,-

Programma   : Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend Zuid-Holland

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

Ten behoeve van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland is in de Begroting 2019 binnen

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

€ 3.000.000 beschikbaar gesteld voor de campussen Leiden Bio Science Park en TU Delft

Campus. Daarnaast wordt er in het kader van de Regio Deal 'ESTEC en Space Campus

Noordwijk' nog eens € 8.000.000 geïnvesteerd in de ontwikkeling van Space Campus Noordwijk;

deze middelen zijn bij de Voorjaarsnota 2018 door Provinciale Staten beschikbaar gesteld. 

 

ln de eerste openstelling (15 januari 2019) is € 1 .500.000 geïnvesteerd in de campussen Leiden

Bio Science Park en TU Delft Campus. Met deze tweede openstelling op 1 oktober 2019 zal de

resterende € 1 .500.000 worden geïnvesteerd in de campussen Leiden Bio Science Park en TU

Delft Campus vanuit de middelen voor de campussen Leiden en Delft. Ook zal € 1 .000.000

worden geïnvesteerd in Space Campus Noordwijk vanuit de € 8.000.000 aan middelen die

bestemd zijn voor Space Campus Noordwijk. De verschillende deelplafonds zijn bepaald op basis

van de verwachte vraag in 2019 (Noordwijk) en de beschikbare middelen (Delft en Leiden).

 

Provinciale Staten hebben het subsidieplafond voor 2019 vastgesteld op € 4.000.000. Met aftrek

van de € 1 .500.000 uit de eerste openstelling zijn de middelen onder het subsidieplafond

toereikend voor de deelplafonds voor de tweede openstelling. 
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Behalve het vaststellen van de deelplafonds van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland,

wordt ook een inhoudelijke aanpassing van de subsidieregeling ter besluitvorming aan

Gedeputeerde Staten voorgelegd. Deze wijzigingen betreffen 1 ) aanvullende subsidievereisten, 2)

details over de aanvraagperiode en 3) de verdeling van paragrafen. Met deze wijziging wordt de

Subsidieregeling verder aangescherpt. Doel van de wijziging is om ongewenste aanvragen beter

te kunnen weren (1 . subsidievereisten en 2. aanvraagperiode) en om onbedoelde concurrentie

tussen aanvragers die hetzelfde deelplafond delen, te voorkomen (3. verdeling van paragrafen).

Zie voor verdere details de GS-brief aan PS en het besluit tot wijziging Subsidieregeling

campussen Zuid-Holland voor 2019.

 

Voor de nieuwe paragrafen is geen risicoanalyse uitgevoerd aangezien de betrokken nieuwe

paragrafen van de regeling vallen onder een Europese Algemene Vrijstellingsverordening en

derhalve worden de onder deze paragrafen verstrekte subsidies op basis van werkelijke kosten

en prestaties wordt vastgesteld.

De overige wijzigingen van de regeling hebben geen invloed op de al eerder uitgevoerde

risicoanalyses: ook daar is en blijft sprake van subsidieverstrekking onder een Europese

Algemene Vrijstellingsverordening waardoor vaststelling van de verstrekte subsidies blijft

plaatsvinden op basis van werkelijke kosten en prestaties.

Juridisch kader

Op grond van Artikel 3, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 zijn

Gedeputeerde Staten bevoegd om de subsidieregeling vast te stellen. 

Op grond van Artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 zijn

Provinciale Staten bevoegd om het subsidieplafond vast te stellen.

Op grond van Artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 zijn

Gedeputeerde Staten bevoegd om een door Provinciale Staten vastgesteld subsidieplafond onder

te verdelen in deelplafonds.

 

De Subsidieregeling campussen Zuid-Holland is staatssteun-‘proof’ gemaakt, door in de regeling

de formuleringen van de Algemene Groepsvrijstelling verordening (AGVV) te hanteren. Dit

betekent dat alle aanvragen die voldoen aan de eisen van de regeling binnen de AGVV vallen. De

subsidieregeling wordt binnen 20 dagen na haar inwerkingtreding via de ambtelijke lijn

kennisgegeven bij de Europese Commissie (voorwaarde AGVV). De feitelijk uitvoerende

handeling, de elektronische melding via het SANI-systeem van de Europese Commissie, wordt

door cluster Juridisch Beleid (FJZ) uitgevoerd.

 

Het besluit treedt in werking na bekendmaking in het Provinciaal Blad. De bekendmaking vindt

plaats na vaststelling van het wijzigingsbesluit en de deelsubsidieplafonds 2019 door

Gedeputeerde Staten.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Gedeputeerde Staten hebben op 30 oktober 2018 de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland

vastgesteld. Hiermee heeft GS besloten dat het wenselijk is Zuid-Hollandse campussen als
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brandpunten voor innovatie en ondernemerschap binnen het regionale innovatie ecosysteem te

versterken.

 

3 Proces

 

Bij de Voorjaarsnota 2019 hebben Provinciale Staten een subsidieplafond voor 2019 voor de

Subsidieregeling campussen Zuid-Holland van € 4.000.000 vastgesteld. Hiervan is na de eerste

openstelling van de subsidieregeling op 15 januari 2019 nog € 2.500.000 beschikbaar. Voor de

tweede openstelling moeten opnieuw deelplafonds worden vastgesteld. Daarnaast heeft de

eerste openstelling aangetoond dat de regeling inhoudelijk verder aangescherpt kan worden. De

aangepaste subsidieregeling, de deelplafonds en het tijdvak worden hierbij ter besluitvorming aan

Gedeputeerde Staten voorgelegd.

 

Na besluitvorming door Gedeputeerde Staten zal de aangepaste regeling in het Provinciaal Blad

worden gepubliceerd. Openstelling van de regeling zal gebeuren op 1 oktober om 09:00. Het

aanvraagtijdvak zal sluiten op 31 december 2019 om 17:00. 

 

4 Participatie

 

Voor de subsidieregeling is participatie van belang. Zo zorgen we voor betrokkenheid, draagvlak

én subsidieaanvragen die goed aansluiten bij de opgave ‘Innovatief Zuid-Holland’. Binnen deze

opgave willen we economische clusters en innovatief MKB faciliteren, onder andere door de

versterking van de kennisinfrastructuur en het organiserend vermogen van campussen van

nationaal belang. Daarom is er doorlopend contact met verscheidene partners die betrokken zijn

bij de campussen (o.a. gemeentes, clusterorganisaties). Uit deze contacten wordt waardevolle

informatie gehaald en gebracht. Zo wordt in kaart gebracht wat de behoefte van de aanvragers is

en welke initiatieven er leven. Ook wordt informatie gedeeld over de subsidieregeling en

bijbehorende aanvraagprocessen. In het kader van het besluit dat hierbij aan Gedeputeerde

Staten wordt voorgelegd, zal ook contact worden gezocht met de verschillende campussen om

hen op de hoogte te brengen van de aangepaste subsidieregeling, de deelplafonds en het tijdvak.

 

5 Communicatiestrategie

 

De aangepaste subsidieregeling, de deelplafonds en het tijdvak worden na vaststelling en

besluitvorming bekendgemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad. Daarnaast zal over de

aangepaste subsidieregeling, de deelplafonds en de tijdvakken worden gecommuniceerd via de

reguliere provinciale mediakanalen, zoals de website, nieuwsbrief ‘Zicht op Zuid-Holland’ en

diverse social media. Daarbij presenteren we de regeling als goed voorbeeld van hoe we werk

maken van een innovatieve regio. 

 

De volgende communicatie-uitingen zullen plaatsvinden: 

· plaatsing in het Provinciaal Blad

· plaatsing op de provinciale website

· artikel in nieuwsbrief ‘Zicht op Zuid-Holland’

· tweeten vanuit @zuid_holland


