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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-756871479 DOS-2018-

0002634

Onderwerp

Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland. 

Advies

1. Vast te stellen de Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland;

2. Te bepalen dat de Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland wordt

gepubliceerd in het Provinciaal Blad;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor de Subsidieregeling verduurzaming

bedrijventerreinen Zuid-Holland.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 24 november 2020 24 november 2020



2/4

1 Toelichting voor het College

 

Voorliggend GS-voorstel betreft de nieuwe Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen

Zuid-Holland.

Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland

Voorliggende subsidieregeling is een nieuwe regeling ter vervanging van de succesvolle

Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland (hierna: regeling energie) die in 2018

voor het eerst werd opengesteld met een subsidieplafond van € 1.000.000. In 2020 is de regeling

energie wederom opengesteld met een subsidieplafond van € 750.000. De subsidie is positief

ontvangen door ondernemers en gemeenten en is volledig uitgeput. 

De Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland bouwt voort op de regeling

energie die hierbij wordt ingetrokken. De nieuwe regeling is deels een ongewijzigde voortzetting

van de regeling energie, maar inhoudelijk wel verbreed met de thema’s klimaatadaptatie en

biodiversiteit.

De provincie zet in op het duurzamer en aantrekkelijker maken van bedrijventerreinen. Een

belangrijke beleidslijn in het provinciale bedrijventerreinenbeleid (‘Bedrijventerreinenstrategie

2020 Zuid-Holland’) is het streven naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Vergroening heeft vele positieve effecten: groen en vergroening werkt klimaatadaptief (water

stroomt beter weg en helpt tegen hitte). Het leidt tot een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit en

tot een betere inpasbaar in het landschap. En het biedt betere mogelijkheden tot ontspannen:

werknemers en omwonenden kunnen op het bedrijventerrein een 'groener' rondje lopen. In de

door uw college in september 2020 vastgestelde bedrijventerreinenstrategie is dan ook de ambitie

uitgesproken om de regeling energie te verbreden naar een bredere duurzaamheidsregeling.

Ook in de provinciale klimaatadaptatiestrategie ‘Weerkrachtig Zuid-Holland’ is eerder de ambitie

uitgesproken om de gebouwde omgeving, waaronder bedrijventerreinen, te vergroenen. 

Daarnaast hebben we in ons energiebeleid (‘Schone energie voor iedereen’,

uitvoeringsprogramma 2020-2023) vastgesteld dat we streven naar 49% CO2 reductie in 2030.

De mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor maatregelen ten behoeve van besparing en

duurzame opwek blijft bestaan.

Bovenstaande ambities komen samen in voorliggende nieuwe Subsidieregeling verduurzaming

bedrijventerreinen Zuid-Holland.

Voor bedrijven is het vaak niet interessant genoeg om te investeren in duurzame energie,

voornamelijk vanwege de lange terugverdientijd. Voor maatregelen klimaatadaptatie en

biodiversiteit (bv. groenstructuren, waterberging) geldt dat er eigenlijk helemaal geen

businesscase voor ondernemers is. Hiervoor is een extra stimulans nodig.

Om de verduurzaming van bedrijventerreinen te stimuleren is het voorstel: 

- Voor maatregelen duurzame energie geldt – nog steeds - het volgende: de provincie

geeft maximaal 20% subsidie op de investering met een minimum van € 25.000 en een

maximum van € 200.000. Verder moet de aanvrager aantonen dat er geen haalbare

businesscase is en de terugverdientijd van het project moet langer zijn dan 5 jaar. 

- Voor maatregelen klimaatadaptatie en biodiversiteit (nieuw) geldt: de provincie geeft

maximaal 40% subsidie op de investering met een minimum van € 10.000 en een

maximum van € 100.000. Naast ondernemers kunnen ook gemeenten – als beheerders

van de openbare ruimte - hiervoor subsidie aanvragen.
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Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : €2.000.000

Programma   : 4 Concurrerend Zuid-Holland

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

van deze subsidieregeling passen binnen de financiële kaders van de meerjarenbegroting (€ 2

miljoen in 2021, oplopend naar € 3 miljoen in 2023).

In de begroting 2021 is het subsidieplafond voor deze regeling vastgesteld op 

€ 2.000.000. Dekking komt uit de middelen die in het coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld. 

Juridisch kader 

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

Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen worden opengesteld. De subsidieregeling

wordt pas van kracht als deze is gepubliceerd in het Provinciaal Blad, hetgeen eind december

2020 zal gebeuren.

 

Voor deze regeling is een risicoanalyse uitgevoerd om Misbruik en Oneigenlijk (M&O-beleid)

gebruik te voorkomen. Deze risicoanalyse is bepalend voor het aantal steekproefsgewijze

controles, die zullen worden uitgevoerd nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht. Hierbij

wordt uitgegaan van de drie standaardarrangementen voor verlening en vaststelling van

subsidies, waarbij de hoogte van het subsidiebedrag het arrangement bepaalt, te weten: 

    

Arrangement Hoogte subsidiebedrag  

1 tot € 25.000 direct vaststellen of desgevraagd

verantwoording over de prestatie 

2 Vanaf € 25.000 tot €

125.000

verantwoording over de

prestaties 

3 Vanaf € 125.000 verantwoording over kosten en

prestaties

 

De arrangementen onderscheiden zich van elkaar door de voorwaarden en verplichtingen die

worden gesteld aan de uitvoering en verantwoording van de subsidie. Hoe lager het

subsidiebedrag hoe minder verantwoordingseisen er worden gesteld en hoe eenvoudiger de

uitvoering is.

Deze regeling valt onder het eerste arrangement en heeft een midden risicoprofiel. Het aantal uit

te voeren steekproeven is direct gekoppeld aan dit risicoprofiel. 

Nadere beheersmaatregelen zijn op dit moment niet mogelijk, anders dan het algemene

Sanctiebeleid dat is ingevoerd en dat onderdeel uitmaakt van hiervoor genoemd M&O-beleid. Het

risicoprofiel wordt dan ook geaccepteerd om uitvoering te geven aan het beleid door middel van

deze regeling.

2 Voorafgaande besluitvorming

De regeling energie is in 2018 vastgesteld en opnieuw in 2020 opengesteld. Het geld was reeds

in de begroting 2020 opgenomen, maar is middels een wijziging in de voorjaarsnota 2020

verlaagd van € 1.500.000 naar €750.000.

In de door GS in september 2020 vastgestelde bedrijventerreinenstrategie is de ambitie

geformuleerd om de regeling energie te verbreden naar een bredere duurzaamheidsregeling

inclusief de thema’s klimaatadaptatie en biodiversiteit.
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In de begroting 2021 is het subsidieplafond voor de Subsidieregeling verduurzaming

bedrijventerreinen Zuid-Holland vastgesteld op € 2.000.000,-.

 

3 Proces

Voorliggende subsidieregeling is een nieuwe regeling ter vervanging van de regeling energie die

hierbij wordt ingetrokken. De Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland

bouwt voort op de regeling energie, is deels inhoudelijk gelijk, maar wel verbreed met de thema’s

klimaatadaptatie en biodiversiteit.

4 Participatie

De subsidieregeling is tot stand gekomen na consultatie van verschillende partijen. Er is

gesproken met enkele gemeenten, parkmanagers, en met externe adviseurs. De ambitie tot

verdere verduurzaming van bedrijventerreinen met energiemaatregelen en vergroening leeft

breed. Ook bij ondernemers zelf is de wens tot verduurzaming aanwezig. Wel is door alle partijen

gewezen op het feit dat vergroening/maatregelen klimaatadaptatie geen businesscase en

terugverdientijd voor ondernemers kennen. Een extra stimulans om te investeren zou hiervoor

nodig zijn. De subsidiecriteria zijn hierop aangepast. 

 

5 Communicatiestrategie

 

De subsidieregeling wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad en de bestaande contacten bij

gemeenten en stichtingen/verenigingen zullen we actief benaderen na inwerkingtreding van de

subsidieregeling. Verder zullen we een communicatiebericht op onze website plaatsen i.s.m. de

afdeling communicatie. 

 


