
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 6 februari 2006, nr. 2006-6794, tot
bekendmaking van de wijziging van de Deel-
verordening herstructurering en innovatief
ruimtegebruik op bedrijventerreinen Noord-
Holland 2004.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 30 januari 2005, onder nr. 11, het
volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

besluiten

de Deelverordening herstructurering en innovatief
ruimtegebruik op bedrijventerreinen Noord-Holland
2004 als volgt te wijzigen:

Artikel I
A Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a onderdeel f komt als volgt te luiden:
f onderzoeken: een samenhangend geheel

van activiteiten gericht op het verzamelen
van gegevens ten behoeve van de her-
structurering of innovatief ruimtegebruik,
bijvoorbeeld het opstellen van een oriën-
teringsrapport, een masterplan of een haal-
baarheidsrapport;

b de onderdelen g, h en i komen te vervallen;
c onderdeel j komt als volgt te luiden:

j procesmanagement: begeleiding van het
proces, niet zijnde een onderzoek, uit-
gedrukt in mensuren, vanaf de fase van
onderzoeken tot en met de fase van uit-
voering, gericht op de voortgang van het
proces of de oprichting en financiering van
een parkmanagementorganisatie; 

B Artikel 2 , lid 2, komt te vervallen.
C Artikel 5, lid 2 wordt als volgt gewijzigd:

a na onderdeel e vervalt het woord ‘en’ ;

b na onderdeel f wordt de punt vervangen door
een puntkomma;

c toegevoegd worden de onderdelen g, h en i,
luidende als volgt:
g een activiteit bijdraagt aan verbetering van

de sociaal-economische ontwikkeling, de
werkgelegenheid en het milieu in de regio;

h een activiteit kan voorzien in een regionale
behoefte aan herstructurering; en

i een activiteit een voorbeeldfunctie vervult
ten aanzien van herstructurering of inno-
vatief ruimtegebruik.

D In artikel 8, lid 4, eerste volzin, vervalt de zin-
snede ‘een samenwerkingsverband of’.

E In de Artikelgewijze toelichting vervalt de toe-
lichting op artikel 2.

Haarlem, 30 januari 2006 

Provinciale Staten voornoemd,

mw. C.A. Peters, statengriffier.

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.
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Integrale tekst van de Deelverordening herstructurering
en innovatief ruimtegebruik op bedrijventerreinen
Noord-Holland 2004 na wijziging d.d. 30 januari 2006

Provinciale Staten van Noord-Holland

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

besluiten:

vast te stellen de navolgende verordening:
Deelverordening herstructurering en innovatief ruimte-
gebruik op bedrijventerreinen Noord-Holland 2004

Begripsbepalingen

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a PIRB: het Programma Innovatief Ruimtegebruik

op Bedrijventerreinen, zoals vastgesteld door
provinciale staten op 17 februari 2003;

b stuurgroep: een groep met vertegenwoordigers
van maatschappelijke organisaties;

c herstructurering: het aanpassen van de structuur
en het profiel van een bestaand bedrijventerrein,
als bedoeld in het PIRB;

d duurzame maatregelen: het realiseren van voor-
zieningen op de gebieden energie, water, grond-
stoffen, afval, nutsvoorzieningen, gebouwen, ver-
keer en vervoer, ruimtelijke inrichting en park-
management, die leiden tot een lagere milieu-
belasting en een verminderd ruimtegebruik op
een bestaand of nieuw bedrijventerrein;

e innovatief ruimtegebruik: het realiseren van ver-
minderd ruimtegebruik op bedrijventerreinen
door het nemen van vernieuwende, fysieke of
organisatorische maatregelen;

f onderzoeken: een samenhangend geheel van
activiteiten gericht op het verzamelen van
gegevens ten behoeve van de herstructurering of
innovatief ruimtegebruik, bijvoorbeeld het
opstellen van een oriënteringsrapport, een
masterplan of een haalbaarheidsrapport;

g procesmanagement: begeleiding van het proces,
niet zijnde een onderzoek, uitgedrukt in mens-
uren, vanaf de fase van onderzoeken tot en met
de fase van uitvoering, gericht op voortgang van
het proces of de oprichting en financiering van
een parkmanagementorganisatie; 

h uitvoering: een samenhangend geheel van activi-
teiten, gericht op het bereiken van innovatief
ruimtegebruik of fysieke verbeteringen als
bedoeld in het PIRB;

i bedrijventerrein: een binnen de provincie Noord-
Holland gelegen terrein of een cluster van
terreinen dat bestemd en geschikt is voor het
gebruik door vestigingen ten behoeve van de
handel, nijverheid, commerciële en niet-

commerciële dienstverlening en industrie, daar-
onder niet begrepen een terrein dat in over-
wegende mate bestemd is voor detailhandel of
horeca;

j nieuw bedrijventerrein: een binnen de provincie
Noord-Holland gelegen bedrijventerrein, dat nog
niet als zodanig in gebruik is, danwel een uit-
breiding van een bestaand bedrijventerrein.

Doelgroep

Artikel 2

lid 1
Gedeputeerde staten kunnen een subsidie verstrekken
aan degene die voor eigen rekening en risico onder-
zoeken, procesmanagement of uitvoering in de zin van
deze deelverordening uitvoert.

Criteria

Artikel 3

lid 1
Subsidie kan worden verstrekt voor onderzoeken,
procesmanagement of uitvoering die voldoen aan de
volgende basiscriteria:
a de activiteit past binnen de doelstellingen, speer-

punten en criteria van het PIRB;
b ten behoeve van de activiteit is een welover-

wogen en gemotiveerde integrale afweging
gemaakt van alle aspecten genoemd in de check-
list behorende bij het PIRB; en

c de activiteit heeft een reële slaagkans.

lid 2
Voor uitvoering in de zin van deze deelverordening
geldt als aanvullend criterium dat is voorzien in een
adequaat plan waarin de continuïteit van onderhoud,
beheer en herinvestering wordt gewaarborgd.

Aanvraag om subsidie

Artikel 4
Gedeputeerde staten stellen voor aanvragen om subsi-
die op grond van deze deelverordening een formulier
vast.

Verdeling van het subsidieplafond

Artikel 5

lid 1
In afwijking van artikel 10, lid 1, van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998 wordt een
aanvraag om subsidie bij gedeputeerde staten inge-
diend vóór 1 maart.

lid 2
Gedeputeerde staten rangschikken de aanvragen, die
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voldoen aan de criteria van artikel 3 en waarop niet met
toepassing van artikel 6 wordt beslist, op een priori-
teitenlijst. De volgorde waarin de aanvragen op de
prioriteitenlijst worden gerangschikt, wordt bepaald
door de mate waarin:
a een activiteit betrekking heeft op herstruc-

turering, duurzame maatregelen en innovatief
ruimtegebruik;

b een activiteit bijdraagt aan realisering van een
gesaldeerd rendement van 15% ruimtebesparing
in bruto hectare bedrijventerrein in 2005;

c een activiteit bijdraagt aan realisering van her-
structurering van in totaal 1.000 hectare bruto
bedrijventerrein in 2007;

d een evenwichtige verdeling van het beschikbare
subsidieplafond over de verschillende regio’s in
Noord-Holland plaatsvindt;

e de activiteit zich verhoudt tot de Regionale
Economische Stimuleringsprogramma’s (RES-
programma’s); 

f de gevraagde subsidie in evenredige verhouding
staat tot de aard en omvang van de beoogde
resultaten van een activiteit;

g een activiteit bijdraagt aan verbetering van de
sociaal-economische ontwikkeling, de werk-
gelegenheid en het milieu in de regio;

h een activiteit kan voorzien in een regionale
behoefte aan herstructurering; en

i een activiteit een voorbeeldfunctie vervult ten
aanzien van herstructurering of innovatief
ruimtegebruik.

lid 3
Gedeputeerde staten vragen de stuurgroep om advies
omtrent de rangschikking van de aanvragen als
bedoeld in lid 2.

lid 4
De aanvragen worden gehonoreerd naar de volgorde
op de prioriteitenlijst.

lid 5
In afwijking van artikel 11 van de Algemene subsidie-
verordening Noord-Holland 1998 beslissen gedepu-
teerde staten gelijktijdig over de ingediende aanvragen
binnen 12 weken na de datum genoemd in lid 1.

Weigeringsgronden

Artikel 6
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a voorafgaand aan de datum genoemd in artikel 5,

lid 1, is gestart met uitvoering van de activiteit
waarvoor subsidie is aangevraagd;

b het project naar het oordeel van gedeputeerde
staten geen kans van slagen heeft;

c het project naar het oordeel van gedeputeerde
staten financieel niet haalbaar is;

d indien planologische belemmeringen het onwaar-
schijnlijk maken, dat binnen 48 maanden na de

subsidieverlening een aanvang kan worden
gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw
bedrijventerrein of de uitbreiding van een
bestaand terrein; of

e indien en voor zover subsidieverlening in strijd is
met regelgeving van de Europese Unie en het
beleid van de Europese Commissie terzake van
de verlening van staatssteun.

Vorm van de subsidie

Artikel 7

lid 1
Een subsidie op basis van deze verordening is een
projectsubsidie.

lid 2
Een subsidie van meer dan € 2.500,– wordt verstrekt in
de vorm van een tekortsubsidie.

Berekening van de subsidie

Artikel 8

lid 1
Een subsidie voor onderzoeken bedraagt ten hoogste
50% van de in aanmerking komende kosten met een
maximum van € 25.000,–.

lid 2
Een subsidie voor procesmanagement bedraagt ten
hoogste 75% van de in aanmerking komende kosten
met een maximum van € 50.000,–.

lid 3
Een subsidie voor uitvoering van innovatief ruimte-
gebruik bedraagt ten hoogste 50% van de in aan-
merking komende kosten met een maximum van
€ 100.000,–.

lid 4
Een subsidie voor uitvoering van fysieke verbeteringen
bedraagt ten hoogste 35% van het tekort in de dekking
van de kosten van de activiteit met een maximum van
€ 1.500.000,– indien de subsidie-aanvrager een publiek-
rechtelijke rechtspersoon is. De subsidie bedraagt ten
hoogste 35% in het tekort van de kosten van de activi-
teit met een maximum van € 100.000,– indien de sub-
sidieaanvrager een ondernemer is. De subsidie is nooit
hoger dan de financiële bijdrage die de subsidie-
ontvanger zelf levert. 

Verplichtingen van de ontvanger

Artikel 9
De subsidieontvanger brengt steeds na afloop van een
periode van zes maanden schriftelijk verslag uit aan
gedeputeerde staten omtrent de uitvoering van de
activiteit, met inbegrip van een vergelijking van die
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uitvoering met het projectplan en de bij de subsidie-
verlening vermelde raming van de projectkosten.

Voorschotten

Artikel 10
Een aanvraag om voorschot wordt ingediend gelijk-
tijdig met het uitbrengen van een verslag als bedoeld in
artikel 9.

De subsidievaststelling

Artikel 11
Gedeputeerde staten stellen voor aanvragen om sub-
sidievaststelling op grond van deze deelverordening
een formulier vast.

Slotbepalingen

Artikel 12
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen
afwijken van artikel 3, lid 1, onderdeel b en artikel 3,
lid 2 van deze verordening.

Artikel 13
De Deelverordening herstructurering bedrijventerreinen
Noord-Holland 2001 en de Deelverordening duurzame
inrichting bedrijventerreinen Noord-Holland 2001
worden ingetrokken.

Artikel 14
Deze verordening wordt aangehaald als: 
Deelverordening Herstructurering en Innovatief
Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen in Noord-Holland
2004.

Artikel 15
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2004
en vervalt op 1 januari 2008.

Artikelsgewijze toelichting bij de deelverordening
Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik op
Bedrijventerreinen in Noord-Holland 2004

Algemeen
Met de vaststelling op 17 februari 2003 van het Pro-
gramma Innovatief Ruimtegebruik op Bedrijven-
terreinen is een nieuwe impuls gegeven aan de stimu-
lering van herstructurering, alsmede het bevorderen
van duurzaamheid en innovatief ruimtegebruik op
Noord-Hollandse bedrijventerreinen.
Om deze reden worden de reeds bestaande Deel-
verordening herstructurering bedrijventerreinen Noord-
Holland 2001 en de Deelverordening duurzame
inrichting bedrijventerreinen Noord-Holland 2001 per
1 januari 2004 vervangen door deze Deelverordening
Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik op
Bedrijventerreinen Noord-Holland 2004.
De doelstellingen van het Programma en de Deel-
verordening zijn het herstructureren dan wel

revitaliseren van 1.000 bruto hectare bedrijventerrein
alsmede het besparen van 15% bruto hectare bedrijven-
terrein.

Artikel 3
Dit artikel bevat de algemene criteria voor het verstrek-
ken van subsidie, zoals het feit dat een project moet
passen binnen het Programma innovatief ruimte-
gebruik op bedrijventerreinen. Van belang is dat het
moet gaan om een project in de zin van deze deel-
verordening, zodat moet worden voldaan aan alle in
de van toepassing zijnde definities van artikel 1
opgenomen elementen.
Bij een aanvraag om subsidie voor uitvoering in de
zin van deze deelverordening is in het tweede lid een
aanvullend criterium opgenomen. Er moet voor de
toekomst zijn voorzien in onderhoud, beheer en herin-
vestering, onder andere blijkend uit de voorziene
inrichting van een parkmanagementstructuur.

Artikel 4 en 11
Zowel voor een aanvraag om subsidie als voor een aan-
vraag om vaststelling van een verleende subsidie dient
gebruik te worden gemaakt van een aanvraagformulier,
vastgesteld door gedeputeerde staten.

Artikel 5
Deze deelverordening heeft een tenderprocedure.
Dit houdt in dat alleen subsidie-aanvragen die tijdig
zijn ingediend in behandeling zullen worden genomen.
Aanvragen die voldoen aan de criteria van artikel 3
worden door gedeputeerde staten gerangschikt op basis
van de in het tweede lid van artikel 5 genoemde priori-
teitscriteria. Gedeputeerde staten vragen de stuurgroep
om advies ten behoeve van deze rangschikking.
Vervolgens wordt subsidie verleend volgens de volg-
orde van de rangschikking totdat het subsidieplafond is
uitgeput.

Aan aanvragers die hun aanvraag wel tijdig hebben
ingediend, maar niet volledig, zal conform artikel 4:5
Awb de mogelijkheid worden geboden verzuimen te
herstellen, zij het dat de termijn daarvoor kort zal zijn,
ongeveer twee weken. Dit is nodig om de beslistermijn
van 12 weken te kunnen halen. Indien bij de aanvang
van de termijn voor het herstellen van het verzuim nog
een aanvang moet worden gemaakt met het opstellen
van een projectplan, zal dat waarschijnlijk niet binnen
die termijn kunnen.

Artikel 6
In dit artikel zijn de weigeringsgronden opgesomd.
Deze zijn niet uitputtend; daarnaast kan afwijzend
worden beslist in geval van strijd met ingevolge een
verdrag voor de staat geldende verplichting (dat wil
zeggen indien subsidieverstrekking strijdig zou zijn met
bijvoorbeeld de Europese wet- en regelgeving), of op
grond van artikel 4:35 Awb. Afwijzing op grond van het
laatste artikel is mogelijk indien een gegronde reden
bestaat om aan te nemen dat een project niet (geheel)
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zal plaatsvinden, dat de aanvrager niet zal voldoen aan
de aan de subsidie verbonden verplichtingen of dat de
aanvrager niet op een behoorlijke wijze rekening en
verantwoording zal afleggen en indien de aanvrager
onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en dat
geleid zou hebben tot een andere beschikking, of dat de
aanvrager failliet is verklaard of aan hem surséance van
betaling is verleend dan wel een verzoek daartoe is
ingediend.
Een aanvraag wordt ook geweigerd indien niet is vol-
daan aan enige bepaling van deze deelverordening.

Artikel 8
Voor kosten die in redelijkheid niet als noodzakelijk
kunnen worden beschouwd, wordt geen subsidie ver-
strekt ingevolge artikel 20 Algemene subsidieveror-
dening Noord-Holland 1998.
Van belang is dat uitsluitend kosten aan het project
mogen worden toegerekend die zijn gemaakt en betaald
na indiening van de aanvraag.

Artikel 10
Indien gedeputeerde staten op de hoogte zijn dat de
subsidie-ontvanger zich niet houdt aan de verplich-
tingen van (met name) artikel 9 van de deelverordening
en de artikelen 7 en 8 van de Algemene subsidieveror-
dening Noord-Holland 1998, ligt het in de rede geen
voorschot te verstrekken.

Artikel 15
Bij de inwerkingtreding van deze deelverordening op
1 januari 2004 houden de deelverordening herstruc-
turering bedrijventerreinen Noord-Holland 2001 en de
deelverordening duurzame inrichting bedrijven-
terreinen Noord-Holland 2001 op te bestaan. Subsidies
die op grond van deze deelverordeningen zijn verleend,
maar nog niet zijn vastgesteld, vallen met ingang van
1 januari 2004 onder het regime van de nieuwe deel-
verordening. Dit houdt in dat de bepalingen over ver-
plichtingen, voorschotten en subsidievaststelling van
toepassing zijn op de lopende subsidies. De ontvangers
van deze lopende subsidies zullen derhalve bij hun aan-
vraag om vaststelling van de subsidie gebruik moeten
maken van het daartoe vastgestelde aanvraagformulier.

Uitgegeven op 8 februari 2006

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

H.W.M. Oppenhuis de Jong, Provinciesecretaris.
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