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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 11 februari 2014,
nr. 308551-309152, tot vaststelling van
de Uitvoeringsregeling subsidie
Herstructurering en intelligent
ruimtegebruik bedrijventerreinen
duurzaamheid Noord-Holland 2014.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Overwegende dat het gewenst is de economie een
duurzame impuls te geven door het stimuleren
van zonne-energie en duurzaamheidsmaat
regelen op bedrijventerreinen in Noord-Holland;

C-D lijsten of op de lijst Impuls duurzaamheid in
Bijlage I.

Artikel 3
Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten, samen
werkingsverbanden van minimaal 2 ondernemers,
parkmanagementorganisaties of bedrijven
verenigingen.

Artikel 4
Gedeputeerde staten verstrekken geen subsidies
van minder dan € 5.000,-.

Artikel 5

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidie
verordening Noord-Holland 2011;

Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat geen
subsidieverlening aan de subsidievaststelling
vooraf.

Besluiten vast te stellen:

Artikel 6

Uitvoeringsregeling subsidie Herstructurering
en intelligent ruimtegebruik bedrijventerrei
nen duurzaamheid Noord-Holland 2014

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a	
bedrijventerrein: een bedrijventerrein zoals
bedoeld in artikel 1, onderdeel 8, van de
Provinciale Ruimtelijke Verordening
Structuurvisie;
b	
regulier of achterstallig onderhoud: noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden, die geen
wijzigingen in het ontwerp of profiel in zich
hebben en niet bijdragen aan vernieuwing;
c A-B-C-D lijsten: de A-B-C-D lijsten van hoofd
stuk 4 van het Provinciaal Herstructurerings
programma 2014-2017 van Noord-Holland;
d	
transformatielocatie: een bedrijventerrein dat
door wijziging van de functie een niet-econo
mische functie verkrijgt;

Artikel 2
Subsidie kan worden verstrekt voor het realiseren
van duurzame maatregelen in de openbare en
private ruimte op een bestaand bedrijventerrein
in Noord-Holland, dat is opgenomen in de A-B-
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1	Een aanvraag om subsidie wordt niet
behandeld indien met de uitvoering is gestart
voordat de aanvraag is ontvangen.
2	Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:
a	een begroting van de kosten van de activi
teit;
b	een financieringsplan van de kosten van
de activiteit;
c	een inhoudelijke beschrijving van de
activiteit.

Artikel 7
Gedeputeerde staten stellen een subsidieplafond
vast.

Artikel 8
1	Een aanvraag om subsidie wordt ingediend
op een door gedeputeerde staten beschikbaar
gesteld formulier en is tijdig ingediend
indien de aanvraag in de periode van 2 april
2014 tot en met 7 mei 2014 is ontvangen.
2	Een aanvraag om subsidie die buiten de in
het vorige lid genoemde periode wordt ont
vangen, wordt niet in behandeling genomen.
3	Gedeputeerde staten beslissen op de
ingediende aanvragen voor 28 augustus 2014.
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Artikel 9
Subsidie wordt geweigerd indien:
a	de activiteit niet financieel haalbaar is;
b	de activiteit voor meer dan de helft betrek
king heeft op kantoor-, horeca-, detailhandelof transformatielocaties;
c	de activiteit betrekking heeft op regulier of
achterstallig onderhoud.

Artikel 10
1	Subsidie wordt verstrekt voor duurzaamheids
maatregelen die genoemd zijn in Bijlage II.
2	Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten
van:
a	bijeenkomsten;
b	communicatiematerialen;
c	het eigen apparaat;
d	door de aanvrager verschuldigde BTW;
e	onderzoek.

Artikel 11
1	De subsidie bedraagt 20 % procent van de sub
sidiabele kosten tot maximaal € 200.000,-.
2	Indien toepassing van het eerste lid naar het
oordeel van gedeputeerde staten zou leiden
tot het overtreden van het verbod op het
geven van staatssteun in de zin van artikel
107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie, wordt het
subsidiebedrag in afwijking van het eerste lid
zodanig vastgesteld dat het totaal van alle
subsidies voor de activiteiten niet hoger is
dan het bedrag dat op grond van de Verorde
ning (EG) nr. 1998/2006 van 15 december 2006
(de-minimissteun) verstrekt mag worden.

Artikel 12
Indien de ontvanger voor dezelfde activiteit
bijdragen of subsidie van derden ontvangt, wordt
de subsidie zodanig berekend dat het totale
bedrag niet meer bedraagt dan 100% van de
kosten van de activiteit.

Artikel 13
1	Indien het subsidieplafond wordt bereikt
worden aanvragen die voor subsidie in aan
merking komen gerangschikt op een priori
teitenlijst.
2	De rangschikking wordt bepaald door het
totaal aantal punten dat wordt gehaald op
basis van de volgende criteria:
a	het effect van de activiteiten ten opzichte
van de investering;
b	het aantal samenwerkende partijen;
c	de mate van voorbeeldwerking.
3	Per criterium kan 1 tot en met 10 punten
worden behaald.
4	Aan de in criteria genoemd in het tweede lid
worden de volgende wegingsfactoren
toegekend:
a	onderdeel a heeft een wegingsfactor van
1.3;
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b	onderdeel b heeft een wegingsfactor van
1.2;
c	onderdeel c heeft een wegingsfactor van
1.1.
5	De aanvragen worden gehonoreerd naar de
volgorde op de prioriteitenlijst.
6	Indien meerdere aanvragen op dezelfde plaats
op de prioriteitenlijst worden gerangschikt en
door honorering van deze aanvragen het sub
sidieplafond wordt overschreden, wordt de
aanvraag met de laagste projectkosten als
eerste gehonoreerd.

Artikel 14
De subsidieontvanger is verplicht om:
a	het logo en de naam van de provincie op alle
publiciteitsuitingen te plaatsen die betrek
king hebben op de gesubsidieerde activiteit;
b	uiterlijk 2 jaar na subsidieverlening de activi
teit afgerond te hebben.

Artikel 15
1	Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend
binnen 13 weken na voltooiing van de activi
teit.
2	Indien de subsidieontvanger een gemeente,
of een openbaar lichaam dat is ingesteld op
grond van hoofdstuk I, II of IV van de Wet
gemeenschappelijke regelingen is, wordt de
aanvraag tot vaststelling van de subsidie
uiterlijk 1 augustus van het jaar volgend op
het jaar waarin de activiteit is voltooid,
ingediend.
3	Gedeputeerde staten stellen voor de aanvraag
als bedoeld in het tweede lid een formulier
vast.
4	Gedeputeerde staten beslissen binnen
16 weken na ontvangst van de aanvraag tot
vaststelling van de subsidie.

Artikel 16
1	Deze regeling treedt in werking met ingang
van de dag na de datum van uitgifte van het
provinciaal blad waarin zij is geplaatst.
2	Deze regeling vervalt met ingang van
1 januari 2015.
3	Deze regeling wordt aangehaald als
Uitvoeringsregeling subsidie Herstructure
ring en intelligent ruimtegebruik bedrijven
terreinen duurzaamheid Noord-Holland 2014.
Haarlem, 11 februari 2014.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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Bijlage I Lijst Impuls duurzaamheid
Gemeente

Terreinnaam

Medemblik

Overleek

Zaanstad

Achtersluispolder

Velsen

Middenhavengebied

Alkmaar

Overdie

Amsterdam

WCW terrein

Amsterdam

A2/Zone Amstel III

Velsen

Wijkermeerweg

Velsen

De Grote Hout/NAM

Zaanstad

Assendelft Noord

Amsterdam

Polderweggebied

Zaanstad

Kogerveld

Amsterdam

Stora terrein

Amsterdam

ADM-terrein

Purmerend

De Koog

Hollands Kroon

Schelphorst

Amsterdam

RIVA-kavel

Amsterdam

Bedrijvencentrum Osdorp

Zaanstad

Bruynzeel terrein

Amsterdam

Hooglandterrein

Hilversum

Nieuwe Havenweg

Amsterdam

Werkerf Schepenbergweg

Amsterdam

Hamerstraatgebied

Heiloo

De Oude Werf

Amsterdam

Gemboterrein

Amsterdam

Carel Reijnierszhaven

Haarlemmermeer

De Hoek (bestaand)

Huizen

Havenstraat

Hollands Kroon

Robbenplaat

Texel

Oosterend

Heerhugowaard

de Frans

Schagen

Lagedijk

Schagen

De Banne

Schagen

Huisweid

Schagen

Oudevaart

Weesp

Haven Noord

Uitgeest

Molenstraat

Texel

Wezenland

Den Helder

Offshore Service & Logistics Centre

Amsterdam

Kraanspoor

Amsterdam

Havenstraatterrein

Amsterdam

Hemhavens

Heerhugowaard

Zandhorst
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Bijlage II
De volgende activiteiten komen voor
subsidie in aanmerking:
Algemeen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED-verlichting
Restwarmtebenutting
Warmte- en koudeopslag (WKO)
Windturbine tot 7 m, rotorblad tot 5 m
Zonnepanelen (zon-PV)
Oplaadpunten elektrische auto
Groen/gas vulpunten
warmteterugwinning uit ventilatielucht;
vraag gestuurde ventilatie
Zonneboiler
LT-verwarming

Bouwkundig
•
•
•
•
•
•
•

Dakisolatie                            
Vloerisolatie                            
Spouwmuurisolatie                 
Paneelisolatie                         
Isolatie massieve muur         
Doe-het-zelf-isolatie             
HR++-glas U-glas                
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Algemene Toelichting
Met de voorliggende uitvoeringsregeling wordt
ingezet op een impuls voor de duurzame econo
mie van Noord-Holland door enerzijds op korte
termijn de werkgelegenheid in deze sector te
stimuleren en anderzijds het energiegebruik op
Noord-Hollandse bedrijventerreinen te verduur
zamen. Er kan slechts voor een select aantal
maatregelen subsidie worden aangevraagd, van
deze maatregelen is het effect op verminderd of
duurzaam energiegebruik en de werkgelegenheid
bekend. Bij een aanvraag om subsidie wordt de
aanvrager gevraagd om specifieke informatie
aan te leveren over de te nemen maatregelen
zodat het effect van de maatregelen kan worden
berekend.

Artikelsgewijze toelichting
Art. 10 lid 2 sub c
Kosten voor eigen apparaat: Hiermee wordt de
inzet van eigen uren van de aanvrager bedoeld.
Alleen de kosten voor extern personeel zijn
subsidiabel.
Art. 13 lid 2 sub a
Ad a Bij het beoordelen van het effect van de
activiteiten ten opzichte van de investering wordt
gekeken naar de totale kosten van het project in
relatie tot de besparing van de energie/co2/duur
zame energie. Hoe groter de te realiseren
besparing hoe meer punten.
Ad b De puntentoedeling is als volgt:
Indien 2 partijen samenwerken: 5 punten
Indien 3 partijen samenwerken: 6 punten
Indien 4 partijen samenwerken: 7 punten
Indien 5 partijen samenwerken: 8 punten
Indien 6 partijen samenwerken:9 punten
Indien 7 of meer partijen samenwerken:
10 punten
Ad. C Bij het beoordelen van de mate van
voorbeeldwerking wordt gekeken naar:
Is de toepassing van de duurzaamheidsmaatregel
vernieuwend/innovatief ten opzichte van andere
maatregelen of is de toepassing standaard.
Uitgegeven op 19 februari 2014.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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