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Besluit van gedeputeerde staten van
Noord-Holland van 15 maart 2011,
nr. 2011-13770, tot bekendmaking van de
wijziging van de Uitvoeringsregeling
herstructurering en intelligent
ruimtegebruik bedrijventerreinen
Noord-Holland 2010, ‘HIRB Light’.
Gedeputeerde staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 136 van de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering
van 15 maart 2011, onder nr. 4 het volgende
besluit hebben genomen:

Gedeputeerde staten van Noord-Holland;
Gelet op artikel 1, derde lid, van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 2009;
overwegende dat de Uitvoeringsregeling her
structurering en intelligent ruimtegebruik
bedrijventerreinen Noord-Holland 2010, ‘HIRB
Light’ op een aantal onderdelen aangepast dient
te worden;

besluiten:
De Uitvoeringsregeling herstructurering en
intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen
Noord-Holland 2010, ‘HIRB Light’ als volgt te
wijzigen:
Artikel I
A	In artikel 4 komt het huidige onderdeel a te
vervallen en worden daarin onder verlette
ring van de onderdelen a tot en met f tot de
onderdelen a tot en met g, de volgende onder
delen ingevoegd:
a	de activiteiten genoemd in artikel 3,
onder a en b, waarop de aanvraag betrek
king heeft, niet zijn opgenomen in tabel
7, 8 of 9 van hoofdstuk 4 van het Provin
ciaal Herstructureringsprogramma 20092020;
b	de activiteit genoemd in artikel 3, onder
c, waarop de aanvraag betrekking heeft,
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niet is opgenomen in tabel 7, 8, 9 of 10
van hoofdstuk 4 van het Provinciaal
Herstructureringsprogramma 2009-2020
B	Artikel 5, eerste lid, komt te luiden:
	lid 1 Aanvraagperiode
	Een aanvraag om subsidie dient door ons te
zijn ontvangen tussen 10 april 2011 en
uiterlijk 18 mei 2011.
C Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
1	Het tweede lid komt te luiden:
	lid 2 Rangschikking van de aanvragen voor fysieke
verbeteringen
	Indien het subsidieplafond wordt bereikt,
rangschikken wij de aanvragen die voor sub
sidie in aanmerking komen op een priori
teitenlijst, waarbij in aflopende mate priori
teit wordt gegeven aan de volgende criteria:
a	de urgentie van de herstructurering;
b	het aantal hectaren dat gestructureerd
wordt;
c	de mate waarin regionaal wordt samen
gewerkt bij de selectie en uitvoering van
het project;
d de hoeveelheid ruimtewinst;
e	de kwaliteit van de duurzaamheidsmaat
regelen;
f	de uitvoerbaarheid en de financiële haal
baarheid van de activiteiten.
2	Na het tweede lid wordt een derde lid
ingevoegd, dat als volgt komt te luiden:
lid 3
	Per criterium kan 1 tot en met 10 punten
worden behaald. De volgende wegings
factoren worden door ons gehanteerd per
criterium:
	Onder a 1.5, onder b 1.4, onder c 1.3, onder d.
1.2, onder e 1.1 en criterium onder f
wegingsfactor van 1.0.
3	Het derde lid wordt vernummerd tot vierde lid
en komt te luiden:
	Lid 4 Rangschikking van de aanvragen voor
procesmanagement.
	Indien het subsidieplafond wordt bereikt,
rangschikken wij de aanvragen voor proces
management, die voor subsidie in aan
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merking komen, op een prioriteitenlijst. De
volgorde waarin de aanvragen op de priori
teitenlijst worden gerangschikt, wordt
bepaald door:
a de urgentie van de herstructurering;
b	de mate waarin het procesmanagement
bijdraagt aan een versnelde uitvoering
van de herstructurering;
c	de mate waarin de elementen ruimte
winst en duurzaamheid zijn meege
nomen.
4	Na het vierde lid wordt een vijfde lid
ingevoegd, dat als volgt komt te luiden:
lid 5
	Per criterium kan 1 tot en met 10 punten
worden behaald. De volgende wegingsfactoren
worden door ons gehanteerd per criterium:
	Onder a 1.2, onder b 1.1 en het criterium
onder c heeft een wegingsfactor van 1.0.
5	Het vierde lid wordt vernummerd tot zesde lid
en komt te luiden:
	lid 6 Rangschikking van de aanvragen voor onderzoek
	Indien het subsidieplafond wordt bereikt,
rangschikken wij de aanvragen voor onder
zoek, die voor subsidie in aanmerking
komen, op een prioriteitenlijst. De volgorde
waarin de aanvragen op de prioriteitenlijst
worden gerangschikt, wordt bepaald door:
a de urgentie van de herstructurering;
b	de mate waarin de onderzoeksresultaten
bijdragen aan een versnelde uitvoering
van de herstructurering;
c	de mate waarin de elementen ruimte
winst en duurzaamheid zijn meege
nomen.
6	Na het zesde lid wordt een zevende lid
ingevoegd, dat als volgt komt te luiden:
lid 7
	Per criterium kan 1 tot en met 10 punten
worden behaald. De volgende wegingsfac
toren worden door ons gehanteerd per crite
rium:
	Onder a 1.2, onder b 1.1 en onder c. heeft een
wegingsfactor van 1.0.
7	De leden 5 en 6 worden vernummerd tot lid 8
en lid 9.
D	In artikel 7 wordt het vierde lid Beperking in
verband met staatssteun, vernummerd tot lid
5, het huidige vijfde lid Cumulatie wordt ver
nummerd tot lid 6.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de
dag na uitgifte van het provinciaal blad waarin
het wordt geplaatst.
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Haarlem, 15 maart 2011.
Gedeputeerde staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
T. Kampstra, wnd. provinciesecretaris.
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Bijlage Integrale tekst van de Uitvoerings
regeling herstructurering en intelligent
ruimtegebruik bedrijventerreinen NoordHolland 2010, ‘HIRB Light’ na wijziging
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a bedrijventerrein: een bedrijventerrein zoals
omschreven in artikel 1, onderdeel 8, Provin
ciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie
(PRVS);
b	duurzaam beheer: een organisatie waarin de
gemeente en eindgebruikers de continuïteit
van onderhoud, beheer, kwaliteit en her
investering waarborgen;
c.	facelift: grote opknapbeurt bij technische
veroudering van een bedrijventerrein;
d	revitalisering: gecombineerde aanpak bij tech
nische, economische en maatschappelijke
veroudering van een bedrijventerrein;
e	herprofilering: integrale aanpak met functie
wijziging bij economische, maatschappelijke
en ruimtelijke veroudering van een bedrijven
terrein;
f	duurzaamheidsmaatregelen: het realiseren van
voorzieningen op de gebieden energie, water,
grondstoffen, afval, nutsvoorzieningen,
gebouwen, verkeer en vervoer, ruimtelijke
inrichting, ruimtelijke kwaliteit of park
management, die leiden tot een lagere milieu
belasting en zorgvuldig ruimtegebruik op een
bestaand bedrijventerrein;
g ruimtewinst: de extra ruimte die voor bedrijfs
matige activiteiten ter beschikking komt als
gevolg van herstructurering ten opzichte van
het huidige ruimtebeslag op een bestaand
bedrijventerrein.
Artikel 2 Doelgroep
Een aanvraag om subsidie opgrond van deze
regeling kan worden ingediend door gemeenten
in Noord-Holland.
Artikel 3 Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende
activiteiten:
a	fysieke verbeteringen, waaronder wij ver
staan eenmalige ingrepen in de publieke
ruimte van een bedrijventerrein in de vorm
van een facelift, revitalisering of herprofile
ring, die tot doel hebben de veroudering van
het terrein als geheel te voorkomen en te
bestrijden en die niet tot regulier onderhoud
worden gerekend;
b	procesmanagement, waaronder wij verstaan
externe begeleiding van de herstructurering,
die is gericht op de voortgang van het proces
of op de inrichting en financiering van duur
zaam beheer;
c	onderzoek, waaronder wij verstaan de inzet
van externe kennis en ervaring voor het uit
voeren en opstellen van haalbaarheidsonder
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zoeken, herstructurerings- en inrichtings
plannen.
Artikel 4 Weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a	de activiteiten genoemd in artikel 3, onder a
en onder b, waarop de aanvraag betrekking
heeft, niet zijn opgenomen in tabel 7, 8 of 9
van hoofdstuk 4 van het Provinciaal
Herstructureringsprogramma 2009-2020;
b	de activiteiten genoemd in artikel 3, onder c,
waarop de aanvraag betrekking heeft, niet
zijn opgenomen in tabel 7, 8, 9 of 10 van
hoofdstuk 4 van het Provinciaal
Herstructureringsprogramma 2009-2020;
c	de activiteit waarop de aanvraag betrekking
heeft, niet wordt uitgevoerd in de publieke
ruimte;
d	ten tijde van de ontvangst van de aanvraag
door ons, is gestart met de uitvoering van de
activiteit;
e	bij de aanvraag geen sluitende begroting kan
worden overgelegd;
f	voor dezelfde activiteiten reeds eerder
subsidie is ontvangen op grond van deze
regeling of voorgangers van deze regeling;
g	de activiteiten betrekking hebben op kantoor-,
horeca-, detailhandels- of transformatie
locaties.
Artikel 5 Procedurebepalingen
lid 1 Aanvraagperiode
Een aanvraag om subsidie dient door ons te zijn
ontvangen tussen 10 april 2011 en uiterlijk 18 mei
2011.
lid 2
Een aanvrager kan per tender maximaal één
aanvraag per bedrijventerrein indienen. In
afwijking van het voorgaande kunnen voor de
activiteiten genoemd in artikel 3, onder a en
onder b, per bedrijventerrein gelijktijdig aan
vragen worden ingediend.
lid 3 Beslistermijn subsidieverlening
Wij beslissen over de ingediende aanvragen
binnen 16 weken na afloop van de aanvraag
periode.
lid 4 Aanvraag om vaststelling
Aanvragen om vaststelling van de subsidie
worden ingediend binnen 13 weken na afloop van
de activiteit waarvoor subsidie is verleend.
lid 5 Beslistermijn subsidievaststelling
Wij beslissen over aanvragen om vaststelling
binnen 13 weken na ontvangst van een aanvraag
daartoe.
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Artikel 6 Subsidieplafond en wijze van
verdeling
lid 1 Subsidieplafonds
Voor onderzoek, procesmanagement en fysieke
verbeteringen kunnen wij afzonderlijke subsidie
plafonds vaststellen.
lid 2 Rangschikking van de aanvragen voor fysieke
verbeteringen
Indien het subsidieplafond wordt bereikt, rang
schikken wij de aanvragen die voor subsidie in
aanmerking komen op een prioriteitenlijst,
waarbij in aflopende mate prioriteit wordt
gegeven aan de volgende criteria:
a	de urgentie van de herstructurering;
b	het aantal hectaren dat gestructureerd wordt;
c	de mate waarin regionaal wordt
samengewerkt bij de selectie en uitvoering
van het project;
d	de hoeveelheid ruimtewinst;
e	de kwaliteit van de duurzaamheidsmaat
regelen;
f	de uitvoerbaarheid en de financiële haalbaar
heid van de activiteiten.
lid 3
Per criterium kan 1 tot en met 10 punten worden
behaald. De volgende wegingsfactoren worden
door ons gehanteerd per criterium:
Onder a 1.5, onder b 1.4, onder c 1.3, onder d. 1.2,
onder e 1.1 en criterium onder f wegingsfactor
van 1.0.
lid 4 Rangschikking van de aanvragen voor proces
management
Indien het subsidieplafond wordt bereikt, rang
schikken wij de aanvragen voor procesmanage
ment, die voor subsidie in aanmerking komen,
op een prioriteitenlijst. De volgorde waarin de
aanvragen op de prioriteitenlijst worden gerang
schikt, wordt bepaald door:
a	de urgentie van de herstructurering;
b	de mate waarin het procesmanagement
bijdraagt aan een versnelde uitvoering van de
herstructurering;
c	de mate waarin de elementen ruimtewinst
en duurzaamheid zijn meegenomen.
lid 5
Per criterium kan 1 tot en met 10 punten worden
behaald. De volgende wegingsfactoren worden
door ons gehanteerd per criterium:
Onder a 1.2, onder b 1.1 en het criterium onder c
heeft een wegingsfactor van 1.0.
lid 6 Rangschikking van de aanvragen voor onderzoek
Indien het subsidieplafond wordt bereikt,
rangschikken wij de aanvragen voor onderzoek,
die voor subsidie in aanmerking komen, op een
prioriteitenlijst. De volgorde waarin de aan
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vragen op de prioriteitenlijst worden gerang
schikt, wordt bepaald door:
a	de mate waarin de onderzoeksresultaten
bijdragen aan een versnelde uitvoering van
de herstructurering;
c	de mate waarin de elementen ruimtewinst
en duurzaamheid zijn meegenomen.
lid 7
Per criterium kan 1 tot en met 10 punten worden
behaald. De volgende wegingsfactoren worden
door ons gehanteerd per criterium:
Onder a 1.2, onder b 1.1 en onder c. heeft een
wegingsfactor van 1,0.
lid 8 Honorering van de aanvragen
Indien toepassing wordt gegeven aan het tweede,
derde of vierde lid worden de aanvragen gehono
reerd naar de volgorde op de toepasselijke priori
teitenlijst.
lid 9
Indien twee of meer aanvragen na rangschikking
op een van bovengenoemde prioriteitenlijsten op
dezelfde score uitkomen, wordt de subsidie met
inachtneming van het subsidieplafond verleend
aan de aanvraag die het hoogste percentage
cofinanciering heeft ten opzichte van de andere
gelijk gerangschikte aanvragen.
Artikel 7 Berekening van de subsidie en wijze
van betalen
lid 1 Subsidieverlening voor fysieke verbeteringen
Een subsidie voor uitvoering van fysieke ver
beteringen bedraagt 25% van de naar ons oordeel
noodzakelijke, rechtstreeks aan de activiteit toe
te rekenen kosten, met een maximum van
€ 500.000,–.
lid 2 Subsidieverlening voor onderzoek
Een subsidie voor onderzoek bedraagt 50% van de
naar ons oordeel noodzakelijke, rechtstreeks aan
de activiteit toe te rekenen kosten met een maxi
mum van € 10.000,–.
lid 3 Subsidieverlening voor procesmanagement
Een subsidie voor procesmanagement bedraagt
75% van de noodzakelijke, rechtstreeks aan de
activiteit toe te rekenen kosten met een maximum
van € 25.000,–.
lid 4 Subsidiabele kosten
Geen subsidie wordt verstrekt voor de kosten van
het opstellen en wijzigen van een bestemmings
plan.
lid 5 Beperking in verband met staatssteun
Indien toepassing van de eerste drie leden zou
leiden tot het overtreden van het verbod op het
geven van staatssteun in de zin van artikel 107,
eerste lid, VWEU, wordt het subsidiebedrag in
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afwijking van de eerste drie leden zodanig vast
gesteld dat het totaal van alle subsidies voor de
activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op
grond van de van toepassing zijnde vrijstellings
verordeningen van de Europese Commissie ver
strekt mag worden.
Lid 6 Cumulatie
Indien de uitvoering van herstructurering
gedeeltelijk uit anderen hoofde wordt gesubsi
dieerd, wordt in afwijking van de eerste drie
leden het subsidiebedrag zodanig vastgesteld dat
het totaal van alle subsidies voor herstructure
ring ten hoogste 100% van de in aanmerking
komende kosten bedraagt.
Artikel 8 Verplichtingen
De subsidie ontvanger is verplicht:
a	binnen één jaar na subsidieverlening met de
activiteiten te beginnen;
b	indien subsidie is verkregen voor de activi
teiten genoemd in artikel 3, onder a, van deze
regeling jaarlijks een voortgangsrapportage
in te dienen en te voorzien in duurzaam
beheer.
Artikel 9 Slotbepalingen
lid 1
Deze regeling treedt in werking op de dag na die
van publicatie in het Provinciaal blad.
lid 2
Deze regeling vervalt op 31 december 2012.
lid 3
Deze regeling wordt aangehaald als:
Uitvoeringsregeling herstructurering en
intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen
Noord-Holland 2010, dan wel kortweg ‘HIRB
Light’.
lid 4
De Uitvoeringsregeling herstructurering en
intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen
Noord-Holland 2009-2 wordt ingetrokken.
Uitgegeven op 23 maart 2011.
Namens gedeputeerde staten van Noord-Holland,
T. Kampstra, wnd. provinciesecretaris.
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