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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 juli 2017, nr. 954903/969617 

tot wijziging van het Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 13 juni 2017, 

nr. 954903/954907 tot vaststelling van het subsidieplafond voor 2017 en openstelling van 

de Uitvoeringsregeling ondersteuning toekomstbestendige werklocaties Noord-Holland 

2017 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 

 

Gelet op artikel 7 en 8 van de Uitvoeringsregeling ondersteuning toekomstbestendige 

werklocaties Noord-Holland 2017; 

 

Besluiten: 

 

Artikel I 

Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 13 juni 2017, nr. 

954903/954907 tot vaststelling van het subsidieplafond voor 2017 en de openstelling van 

Uitvoeringsregeling subsidie ondersteuning toekomstbestendige werklocaties Noord-

Holland 2017  wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

Artikel 1 komt te luiden: 

Artikel 1 

Gedeputeerde Staten stellen voor de periode zoals genoemd in artikel 3 de volgende 

subsidieplafonds vast: 

a. het inrichten van een organisatie voor beheer van een bedrijventerrein als bedoeld in 

artikel 2, eerste lid, onderdeel A, van de uitvoeringsregeling ondersteuning 

toekomstbestendige werklocaties Noord-Holland 2017: € 625.000,-;  

b. het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen op een bedrijventerrein als 

bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel B, van de uitvoeringsregeling ondersteuning 

toekomstbestendige werklocaties Noord-Holland 2017: € 300.000,-; 

c. het begeleiden van de vraagbundeling voor het realiseren van een snelle  

breedbandvoorziening op bedrijventerreinen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 

onderdeel C van de uitvoeringsregeling ondersteuning toekomstbestendige 

werklocaties Noord-Holland 2017: € 100.000,-; 

d. de activiteiten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdelen a, b en c van de   

    uitvoeringsregeling: € 100.000,-. 

 

ARTIKEL II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

provinciaal blad waarin het wordt geplaatst. 

 

Haarlem, 18 juli 2017 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

J.W. Remkes, voorzitter. 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris. 
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Bijlage: geconsolideerde versie van het Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland van 13 juni 2017, nr. 954903/954907 tot vaststelling van het subsidieplafond voor 

2017 en openstelling van de Uitvoeringsregeling subsidie ondersteuning 

toekomstbestendige werklocaties Noord-Holland 2017 na wijziging 

 

   

Artikel 1 

Gedeputeerde Staten stellen voor de periode zoals genoemd in artikel 3 de volgende 

subsidieplafonds vast: 

a.  het inrichten van een organisatie voor beheer van een bedrijventerrein als bedoeld in 

artikel 

     2, eerste lid, onderdeel A, van de uitvoeringsregeling ondersteuning 

toekomstbestendige 

     werklocaties Noord-Holland 2017: € 625.000,-;  

b. het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen op een bedrijventerrein als 

bedoeld in 

    artikel 2, eerste lid, onderdeel B, van de uitvoeringsregeling ondersteuning 

    toekomstbestendige werklocaties Noord-Holland 2017: € 300.000,-; 

c. het begeleiden van de vraagbundeling voor het realiseren van een snelle  

breedbandvoorziening op bedrijventerreinen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 

onderdeel C van de uitvoeringsregeling ondersteuning toekomstbestendige 

werklocaties Noord-Holland 2017: € 100.000,-; 

c. de activiteiten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdelen a, b en c van de 

uitvoeringsregeling: € 100.000,-. 

 

Artikel 2 

Het subsidieplafond wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de 

Uitvoeringsregeling ondersteuning toekomstbestendige werklocaties Noord-Holland 2017. 

 

Artikel 3 

Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 31 

augustus 2017 tot en met 30 augustus 2018 uiterlijk om 17:00 uur is ontvangen. 

 

Artikel 4 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

provinciaal blad waarin het wordt geplaatst. 

 

 

Uitgegeven op 24 juli 2017  

  

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris. 


