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Actieve informatieplicht GS; vaststelling regeling Fonds Impuls
Bedrijventerreinen.

Bevoegdheid

GS

Wat is het voorstel?

Kennisnemen van de informatie.

Toelichting

Doel van de subsidieregeling is herstructurering van verouderde
bedrijventerreinen mogelijk te maken en daarmee een bijdrage te
leveren aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven in
Zeeland.

Kosten en dekking

Voor de 1e subsidieronde is €1 mln. beschikbaar gesteld.

Overige informatie

Zeeuwse gemeenten kunnen subsidie-aanvragen tot 1 december 2016
indienen; toekenning van subsidie gebeurt op basis van vastgestelde
criteria en wordt nog in 2016 verwacht. De resultaten van de eerste
subsidieronde worden begin 2017 gedeeld met PS. De regeling en
toelichting zijn te vinden op www.overheid.nl. De evaluatie van de
regeling zal worden gebruikt voor het optimaliseren van de 2e
subsidieronde.
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Geachte voorzitter,
In onze vergadering van 27 september 2016 hebben wij de regeling
regeling Fonds Impuls Bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen vast¬
vast
verouderde bedrijventerreinen mogelijk en levert daarmee
maakt herstructurering van verouderde
gesteld. Dit fonds maakt
een bijdrage aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven in onze provincie.

kunnen Zeeuwse gemeenten subsidie aanvragen voor hherstructureringsprojecten.
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Hiervoor is door uu 1 miljoen
Besluitvorming over toekenning van
Tot en met 1 december 2016 kunnen aanvragen worden ingediend. Besluitvorming
begin 2017
subsidies wordt nog dit jaar verwacht. Over de resultaten van de eerste ronde zullen wij u begin
informeren.
Alleen de beste projecten kunnen worden gehonoreerd. Belangrijke criteria voor het toekennen van subsi¬
subsi
het terrein, de locatie, het
het hefboomeffect, innovatie en de bijdrage aan
die zijn kwaliteitsverbetering van het
duurzaamheid en de leefomgeving.
De regeling en de toelichting daarop zijn te vinden op www.overheid.nl.
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