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Bevoegdheid

GS

Wat is het voorstel?

Kennisnemen van de informatie.

Toelichting

Bij de behandeling van het jaarplan 2016 Economische Agenda is
toegezegd dat PS op de hoogte worden gehouden van de invulling van
een herstructureringsfonds voor verouderde bedrijventerreinen. Voor dit
doel is € 1 mln. beschikbaar gesteld door PS.
GS verwachten de subsidieregeling in het najaar 2016 open te stellen
voor gemeenten.
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