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Subsidieregeling Kennis ft Innovatie Westland
Het college van burgemeester en wethouders,
gelet op de artikel 3, derde en vierde lid en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening
Westland 2016;
besluit vast te stellen de volgende subsidieregeling:
Subsidieregeling Kennis Ā Innovatie Westland

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen
Artikel 1 - Begripsbepalingen
In deze subsidieregeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. ASV Westland 2016: de Algemene subsidieverordening Westland 2016;
b. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland;
c. Penvoerder: de door een samenwerkingsverband aangewezen partij die namens het
samenwerkingsverband het project inhoudelijk aanstuurt, de ontvangen betalingen van het college
verdeelt onder de deelnemers, de deelnemers informeert over de voortgang van het project en de
administratieve relatie met het college verzorgt, waaronder in ieder geval wordt verstaan het doen
van de subsidieaanvraag, het doen van de vaststellingsaanvraag en het doorgeven van alle voor
het college relevante wijzigingen, bijvoorbeeld wijzigingen in het projectplan of de begroting;
d. Project: één activiteit of een samenhangend geheel van activiteiten met een aanvangsdatum en
vermoedelijke einddatum, die/dat als oogmerk heeft een bijdrage te leveren aan de
beleidsdoelstellingen van de gemeente Westland inzake kennis en innovatie en waarvoor krachtens
deze regeling subsidie wordt aangevraagd;
e. Onafhankelijke beoordelingscommissie Kennis en Innovatie Westland: de commissie die door het
college is ingesteld om advies uit te brengen aan het college over de toepassing van deze regeling;
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f. Aanvrager: bedrijf of kennisinstelling, dan wel een samenwerkingsverband;
g. MKB: bedrijven tot 250 werknemers;
h. Kennisinstelling: onderzoeks-of onderwijsinstelling;
i. Raad: de gemeenteraad van de gemeente Westland;
j. Samenwerkingsverband: een afspraak tussen één of meerdere niet in een als in artikel 24b van
Boek 2 van het Burgerlijk wetboek bedoelde groep verbonden rechtspersonen, neergelegd in een
overeenkomst die betrekking heeft op de gezamenlijke uitvoering van een project zonder dat
hiervoor een rechtspersoon is opgericht;
k. SMART: de voorwaarde dat doelstellingen van het project waarvoor subsidie is aangevraagd
specifiek (concreet), meetbaar, acceptabel (uitvoerbaar), realistisch en tijdsgebonden zijn;
l.

Toekomstbestendig: de voorwaarde dat het project zal worden voortgezet na de

subsidievaststelling tenzij in de aard van het project ligt besloten dat de activiteiten niet worden
voortgezet. Als het project na de subsidievaststelling niet wordt voortgezet dienen de activiteiten na
subsidievaststelling nog merkbaar te zijn;
m. Triple helix: het uitgangspunt dat het project, of het programma, waar het aangevraagde project
deel van uitmaakt, op een evenwichtige wijze wordt gefinancierd door de subsidie, het bedrijfsleven
en kennisinstellingen, hetgeen in ieder geval met zich brengt dat de samenwerkingspartners
bijdragen aan de kosten;
Artikel 2 - Toepasselijkheid ASV Westland 2016
De ASV Westland 2016 is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidieregeling uitdrukkelijk
wordt afgeweken.
Artikel 3 - Doel van de regeling
Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van projecten die aantoonbaar bijdragen aan
beleidsdoelstellingen op het gebied van kennis en innovatie ontwikkeling binnen de gemeente
Westland.
Artikel 4 - Subsidiabele activiteiten
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Het college kan een eenmalige subsidie verlenen ten behoeve van:
*

projecten voor randvoorwaardelijke versterking van de kennis en innovatie structuur als
omschreven in hoofdstuk 2;

Artikel 5 - Subsidiabele kosten
1. Subsidie wordt alleen verstrekt voor gemaakte en betaalde kosten die direct kunnen worden
toegerekend aan het project en die ten goede komen aan het bereiken van de kennis en innovatie
doelstellingen van de gemeente Westland;
2. Indien in de aanvraag personele kosten zijn opgenomen, dan worden de subsidiabele kosten
berekend middels de volgende systematiek:
a. de zogenaamde Flat-rate systematiek. Dit houdt in, dat per medewerker een individueel uurtarief
berekend wordt op basis van het bruto jaarloon, vermeerderd met opslag vakantiegeld,
werkgeverslasten en vervolgens een opslag van 350Zo overhead. De totale loonkosten worden
berekend over 1650 uur per jaar gebaseerd op een 40-urige werkweek. Bonussen, incidentele
toelagen en winstopslag zijn niet subsidiabel.
Artikel 6 - Subsidieplafond
Het college stelt met inachtneming van de begroting jaarlijks, bij eventuele verlenging van de
regeling, een subsidieplafond vast voor de projecten die op grond van deze regeling voor subsidie
in aanmerking komen. Het plafond voor 2019 bedraagt C 450.000,-.
In twee indieningsrondes zal er C 225.000 beschikbaar worden gesteld voor het co-financieren van
projecten.
Artikel 7 - Proces
1.De subsidies worden verleend op basis van het advies van een onafhankelijke
beoordelingscommissie Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland. Deze bestaat uit senior
experts afkomstig uit de onderzoeks- en kenniswereld, het bedrijfsleven, overheid en uit de
financiële wereld. De in behandeling genomen aanvraag (die voldoet aan alle aanvraagvereisten)
wordt gedateerd en voorzien van een projectnummer. Aan de in behandeling genomen aanvragen
worden - op basis van de criteria die in hoofdstuk 2 van deze subsidieregeling worden genoemd door de adviescommissie punten toegekend. De adviezen worden vervolgens in één advies
voorgelegd aan het College van B en W. Het College neemt de beslissing tot het al dan niet
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verlenen van subsidies. Het College kan ook aanvullende informatie vragen aan de indiener over
een project.
De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen en maakt een ranking op basis van de aan de
aanvragen toegekende punten. De aanvragen worden op volgorde van de ranking toegekend.
Wanneer een aanvraag leidt tot overschrijding van het budgetplafond kan de commissie adviseren
om de subsidie te verlagen, een deel van de subsidie uit het budget voor een volgende
subsidieronde te bekostigen, of de subsidie af te wijzen.
Artikel 8 - De aanvrager
1. De subsidie kan alleen worden aangevraagd door rechtspersonen.
2. Indien de subsidieaanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband van
rechtspersonen, dan is één van de deelnemers penvoerder voor het college.
Artikel 9 - Bij de aanvraag in te dienen gegevens
1. Als een subsidieaanvraag wordt gedaan, dan bevat de aanvraag:
a. cofinancieringsverklaringen van de co-financiers;
b. als sprake is van een samenwerkingsverband: een samenwerkingsovereenkomst waarin het doel
van de samenwerking en de taken van de deelnemende partijen zijn vastgelegd; en
2. Als een subsidieaanvraag wordt gedaan namens een samenwerkingsverband, dan blijkt uit de
projectbegroting wat de subsidiabele kosten per deelnemer zijn.
3. De aanvraag wordt ingediend op het daartoe ingerichte communicatieplatform door middel van
een daartoe door het college vast te stellen formulier, voor aanvang van de activiteiten.
4. Een aanvraag voor eenzelfde project, dat eerder op inhoudelijke gronden is afgewezen, wordt
niet meer in behandeling genomen, tenzij de ínhoud van de aanvraag (substantieel) is gewijzigd en
de aanvrager hiervan melding maakt.
5. Een project-of investeringsplan, met daarin een omschrijving van de activiteit of activiteiten en
verwachte resultaten waarvoor subsidie wordt gevraagd;
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6. Een toelichting op de wijze waarop en de mate waarin de activiteit of activiteiten waarvoor
subsidie wordt gevraagd een bijdrage levert aan de doelstelling van de subsidie, waarbij wordt
ingegaan op de criteria zoals genoemd in hoofdstuk 2.
7. een gespecificeerde begroting, die inzicht geeft in de geraamde inkomsten en uitgaven voor
zover deze betrekking hebben op de activiteit of activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd;
8. een tijdsplanning, met tussenresultaten waaruit blijkt wanneer de activiteit of activiteiten waarvoor
subsidie wordt gevraagd worden uitgevoerd.
9. Een de-minimisverklaring, waarin de aanvrager de de-minimissteun weergeeft die eventueel in de
voorgaande twee belastingjaren is ontvangen. Er is een model-verklaring beschikbaar.
Artikel 10 Aanvullen onvolledige aanvraag
Indien een aanvraag om subsidie onvolledig is, wordt de aanvrager een termijn van tien werkdagen
verleend om de aanvraag aan te vullen. Deze termijn gaat in op de eerste werkdag na verzending
van het verzoek om aanvulling.

Artikel 11 Termijnen indienen aanvraag
1. Er zijn twee termijnen voor het indienen van een aanvraag:
- termijn 1: van 8 mei tot 8 juni 2019;
- termijn 2: van 1 oktober 2019 tot 31 oktober 2019
2. De onafhankelijke beoordelingscommissie Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland brengt
uiterlijk acht weken na afloop van elke termijn over de in de afgelopen termijn ingediende aanvragen
advies uit aan het college.
Artikel 12 - Beslistermijn
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Het college beslist tweemaal per jaar binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de
onafhankelijke beoordelingscommissie Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland over
ingediende subsidieaanvragen.
Artikel 13 - Weigeringsgronden
Naast de gronden opgenomen in artikel 16 van de ASV Westland 2016 kan subsidie worden
geweigerd indien sprake is van één of meer van de volgende omstandigheden:
a) de activiteiten uit de aanvraag dragen niet of onvoldoende bij aan de doelstellingen van de kennis
en innovatie beleidskaders van de raad en het college of de effectiviteit en impact van de activiteiten
waarvoor subsidie wordt gevraagd staan niet in verhouding tot de hoogte van de gevraagde
subsidie;
b) het initiatief in Westland voor de betreffende geldende categorie niet innovatief is omdat voor
uitvoering van de activiteit of activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd een product of manier
van werken wordt ontwikkeld of ingezet dat of die op reguliere basis in Westland voorkomt;
c) de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden die in deze regeling zijn vastgesteld om voor een
financiële bijdrage in aanmerking te komen;
d) de onafhankelijke beoordelingscommissie Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland heeft
geen positief besluit gegeven over de aanvraag;
e) het initiatief eerder subsidie heeft ontvangen van gemeente Westland;
f) de activiteiten waarvoor de aanvraag wordt ingediend niet worden uitgevoerd binnen de
gemeentegrenzen van Westland;
g. het initiatief in strijd is met gemeentelijk beleid, verordeningen of bestemmingsplannen.
Hoofdstuk 2 - Subsidiabele projecten
Artikel 14 - Toekenningscriteria
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1. Tenzij in hoofdstuk 2 anders is bepaald, komen activiteiten enkel voor subsidie in aanmerking als
is voldaan aan minimaal 4 van de volgende criteria:
a. het project voldoet aan het triple helix uitgangspunt;
b. het project voldoet aan het SMART uitgangspunt;
c. het project is toekomstbestendig;
d. het project sluit aan bij RNE (Roadmap Next Economy) en richt zich op het structureren,
aanjagen en bewerkstellingen van doorbraken en innovaties binnen 5 transitiepaden: Smart Digital
Delta, Smart Energy Delta, Circular Economy, Next Education en Next Society;
e. het project stimuleert de ontwikkeling van kennis en innovatie op het snijvlak van genetica en
teeltsysteem, teeltsysteem en eindproduct (fenotype), genetica en eindproduct en/of connectie met
de markt (Business to Business en Business to Consumer) via online (handels- en distributie)
platforms.
2. Samenwerkingspartners dienen bij te dragen aan de kosten van het project of programma. De
cofinanciering door de samenwerkingspartners dient ten minste 500Zo te bedragen van de totale
projectkosten, of het programma, waar het aangevraagde project deel van uitmaakt. Cofinanciering
kan zowel in cash als in kind (op geld waardeerbare zaken, uren, natura) plaatsvinden. De omvang
van de cofinanciering dient bij de aanvraag opgegeven te worden.
3. Subsidie kan alleen worden verleend wanneer dit geen onrechtmatige staatssteun oplevert. Het
college onderzoekt dit. Het bedrag van de subsidieverlening wordt hier zo nodig op aangepast.
Wanneer met het aangepaste subsidiebedrag het project niet meer uitvoerbaar is wordt de subsidie
niet verleend.
4. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet zijn voldaan aan de criteria die zijn opgenomen
in hoofdstuk 2.
Artikel 15 - Subsidie voor stimulering van kennis en innovatie ontwikkeling
I.Voor subsidie op grond van deze paragraaf komen in aanmerking projecten ter stimulering van de
kennis en innovatie ontwikkeling. Daarvan is sprake als het project een bijdrage levert aan:
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a. het activeren van mensen, bedrijven en instellingen op het gebied van kennis en innovatie als
nader omschreven in lid 2 van dit artikel;
b. het verdiepen van de bestaande kennis- en innovatie basis in een bepaalde sector als nader
omschreven in lid 3 van dit artikel; of
c. het verhogen van de toegevoegde waarde van de kennis- en innovatie basis in een bepaalde
sector als nader omschreven in lid 4 van dit artikel.
2. Er is sprake van het activeren van mensen, bedrijven en instellingen op het gebied van kennis en
innovatie als bedoeld onder lid 1 sub a indien het project:
a. Leidt tot een toename van de samenwerking tussen (internationale) studenten, kenniswerkers
en/of onderzoeksinstellingen in Westland; of
b. Westland promoot als innovatieve kennis- en innovatie regio.
3. Er is sprake van het verdiepen van de bestaande kennisbasis als bedoeld onder lid 1 sub b van
dit artikel indien het project:
a. bijdraagt aan het versterken van kennis en innovatie in de glastuinbouwsector, in het bijzonder
indien het project het World Horti Center versterkt of andere onderzoeksfaciliteiten in Westland; of
b. de cross over samenwerking versterkt tussen verschillende marktpartijen, onderzoeksinstituten
en de thema’s als hierboven genoemd.
4. Er is sprake van het verhogen van de toegevoegde waarde van de kennisbasis als bedoeld onder
lid 1 sub c van dit artikel indien het project:
a. het proces van kennisomzetting naar commercieel haalbare producten, processen of diensten
bevordert;
b. het innovatieve MKB faciliteert bij het vinden van en toegang krijgen tot financiering en bij het
vergroten van het delen van kennis en voorzieningen;
c. het aanbod van testfaciliteiten, onderzoeks-, kantoor- en werkruimten vergroot waar startende
ondernemers en innovatieve MKB’ers, kennisinstituten en onderwijsinstellingen gezamenlijk gebruik
van kunnen maken; of
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d. leidt tot een toename van private investeringen in research Ã development in Westland.
Artikel 16 - Aanvullende criteria subsidie voor stimulering van de kennis en innovatie
1. Naast de eerdergenoemde voorwaarden kan op grond van deze paragraaf enkel subsidie worden
verleend als is voldaan aan de volgende aanvullende criteria:
a. de subsidie komt ten goede aan activiteiten die een substantiële economische waarde in de
gemeente Westland genereren, maar die marktpartijen zonder subsidie niet financieren, omdat
financiering niet leidt tot direct toerekenbare inkomsten of omdat het investeringsrisico zonder
subsidie te groot is;
b. de subsidiabele periode beslaat ten hoogste een periode van 4 jaar. De projectduur is ten
hoogste 4 járen; en
c. de resultaten en effecten van het project zijn meetbaar in Westland en/of de naaste omgeving
(Greenportregio)
2. De minimale hoogte voor een subsidie uit hoofde van dit artikel bedraagt C 25.000,-. De
maximale hoogte bedraagt 6 100.000,-. De subsidie bedraagt maximaal 500Zo van de begroting van
het project.
Hoofdstuk 3 - Slotbepaling
Artikel 17 - Inwerkingtreding en citeertitel
1. De regeling treedt in werking de dag na publicatie.
2. Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland
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Toelichting
Algemeen
Het doel van deze subsidieregeling is om op een overzichtelijke wijze een wettelijke grondslag te
bieden voor alle subsidies op het werkterrein van Economische Zaken voor zover deze subsidies
beogen de kennis en innovatie ontwikkeling binnen de gemeente te bevorderen.
De regeling bevat in hoofdstuk 1 eerst een aantal algemene bepalingen die van toepassing zijn op
alle subsidieverstrekkingen. Als toelichting op artikel 5 heeft het volgende te gelden:
Als in de aanvraag personele kosten zijn opgenomen, dan worden de subsidiabele loonkosten
berekend middels de volgende systematiek:
a) de zogenaamde Flat-rate systematiek. Dit houdt in, dat per medewerker een individueel uurtarief
berekend wordt op basis van de bruto jaarloon, vermeerderd met opslag vakantiegeld,
werkgeverslasten en vervolgens een opslag van 350Zo overhead.
De totale loonkosten worden berekend over 1720 uur per jaar gebaseerd op een 40-urige
werkweek. Bonussen, incidentele toelagen en winstopslag zijn niet subsidiabel.
Bij de aanvraag wordt een uurtarief berekening overlegd waaruit blijkt op grond van welke
argumenten welke systematiek gehanteerd wordt. De afrekening dient altijd gebaseerd te zijn op
basis van werkelijke kosten (wie is ingezet en voor welk bruto salaris op de loonstaat). Indien geen
controleverklaring van de accountant hoeft wordt overgelegd (subsidies < C 70.000) kan worden
gevraagd om urenstaten te overleggen bij verantwoording van de subsidie.
Hoofdstuk 2 heeft betrekking op het verstrekken van subsidies die worden gefinancierd uit het door
de raad ter beschikking gestelde bedrag voor de stimulering van randvoorwaardelijke versterking
van kennis- en innovatie structuur en ontwikkeling in Westland. In het raadbesluit heeft de raad
bepaald aan welke thema’s de ter beschikking gestelde gelden besteed moeten worden, waaronder
i) stimuleren kennis en innovatie en, ii) ondersteunen World Horti Center, startups en jong talent.
In het onderstaande volgt een artikelsgewijze toelichting op de artikelen 14, 15 en 16 van de
regeling.
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Artikel 14
Lid 3
Subsidie kan alleen worden verleend wanneer dit geen onrechtmatige staatssteunverlening
oplevert. Het bedrag van de subsidieverlening wordt hier zo nodig op aangepast. Om de
staatssteuntoets te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de aanvrager bij de aanvraag een deminimisverklaring overlegt. Op grond van de de-minimisregeling kunnen decentrale overheden
ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot 6 200.000,- steunen zonder dat dit
staatssteun oplevert. Deze steun is zo minimaal (de-minimis) dat het weinig tot geen impact heeft
op de interne markt. Om overschrijding van deze grens te voorkomen dient de aanvrager in een deminimisverklaring te verklaren over de de-minimissteun die in de voorgaande twee belastingjaren is
ontvangen. Kan de steun niet worden verleend onder de de-minimisregeling, dan zal worden
onderzocht of, en tot welk bedrag, de steun op andere grondslag rechtmatig kan worden verleend.
Artikel 15
Projecten die mogelijk voor subsidie in aanmerking komen, hebben betrekking op één van de drie
thema’s uit lid 1. Die zijn uitgewerkt in de daarop volgende leden.
Lid 1 sub a jo. lid 2 - Het activeren van mensen, bedrijven en instelling op het gebied van kennis en
innovatie
Dit thema richt zich erop om meer mensen, bedrijven en instellingen actief te krijgen op het gebied
van kennis en innovatie in Westland. Het aandeel hoogopgeleiden is in Westland de afgelopen
járen gestegen. Een verdere groei is echter nodig om de concurrentieslag met andere regio’s in
binnen - en vooral buitenland te kunnen volhouden. Westland wil daarbij het eigen talent optimaal
ontwikkelen en versterken, maar in aanvulling daarop vereist dit streven ook dat de regio zwaarder
gaat inzetten op het aantrekken en vasthouden van (internationaal) talent die actief participeren en
samenwerking in "learning communities” en innovatiecoalities in Westland. Aanvragen die
aantoonbaar dit doel bereiken kunnen voor subsidie in aanmerking komen.
Lid 1 sub b jo. lid 3 - het verdiepen van de bestaande basiskennis
De gemeente Westland streeft ernaar de bestaande kennisbasis beter te benutten. Westland heeft
een glastuinbouwcluster en eraan gerelateerde economie van wereldformaat. Tegelijkertijd beschikt
de gemeente over het World Horti Center, toegepaste R&D kennisinstellingen, "groen” onderwijs op
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MBO en HBO niveau en een uitstekend arbeidsethos. Deze brede basis biedt Westland meer
kansen dan andere regio’s om alfa’s, bèta’s en gamma’s met elkaar te verbinden. Een grote
potentiële kracht gaat schuil in de synergievoordelen die samenwerking tussen deze disciplines
oplevert. Projecten die de kennis en innovatie op kennis en technologie verbeteren of projecten die
multidisciplinaire samenwerking tussen marktpartijen, onderzoeksinstituten en de clusters
vergroten, komen voor subsidie in aanmerking.
Lid 1 sub c jo. lid 4 - het verhogen van de toegevoegde waarde van de basiskennis
Subsidie kan worden verleend aan projecten die de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek,
ondernemers en overheid op een manier verbeteren, zodat wetenschappelijke inzichten omgezet
kunnen worden in economische waarde. Ook kan subsidie worden verleend aan projecten waarbij
het MKB gefaciliteerd wordt bij het vinden van en toegang krijgen tot financiering en bij het
vergroten van het aanbod van gedeelde kennis en voorzieningen.
Artikel 16
In dit artikel zijn de aanvullende criteria neergelegd waaraan moet zijn voldaan om voor subsidie in
aanmerking te komen die wordt gefinancierd uit het door de raad ter beschikking gestelde bedrag
voor de stimulering van randvoorwaardelijke versterking van de kennis- en innovatie structuur. De
criteria gelden dus in aanvulling op de criteria zoals die in de eerdere artikelenzijn bepaald.
Lid 1 sub a
Het uitgangspunt is dat de gemeente enkel investeert in situaties die de markt zelf niet (voldoende)
oppakt of waar een onrendabele top is, maar die wel substantiële economische waarde opleveren.
Het gaat om investeringen die meer opleveren dan zij kosten, maar waarbij de investerende partij
niet de baten kan incasseren of het risico zo groot is dat marktpartijen de investering niet
aandurven. Bij een investering in kennis en innovatie zijn de economische voordelen niet alleen de
uitkomsten van het onderzoek zelf, maar bijvoorbeeld ook de nieuwe competenties die studenten
opdoen tijdens het onderzoek. Daarnaast is van belang dat investeringen waar de gemeente aan
meebetaalt iets nieuws toevoegen aan de economische structuur (of de economische structuur
completeren) en niet een bestaande economische activiteit beconcurreren.
Lid 1 sub b
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Op basis van deze subsidieregeling kunnen alleen eenmalige subsidies als bedoeld in de ASW
worden verstrekt. In het kader van de kennis- en innovatie ontwikkeling en structuur is bepaald dat
middelen alleen verstrekt kunnen worden als het project niet langer duurt dan 4 jaar. Om deze
reden kunnen incidentele subsidies slechts voor een tijdvlak van 4 jaar aangevraagd worden.
Lid 2
In het kader van de kennis- en innovatie ontwikkeling en structuur is het belangrijk dat
verstrekkingen uit het ter beschikking gestelde budget een bepaalde omvang moeten hebben wat
betreft impact. Om deze reden is besloten tot een minimumbesteding van C25.000,- per project. Er
is ook een maximum bepaald, C 100.000,-, om diverse partijen de kans te geven een project uit te
voeren. Vanwege het belang van samenwerking is verder bepaald dat de subsidie maximaal 500Zo
van de begroting van het project bedraagt.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,

B.R. Arends

