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Verzenddatum

Betreft: Vaststellen uitvoeringsregelingen onder HIRB+

1 2 FES. 2028
Kenmerk

Ceachte leden,
Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis: vaststellen van de Uitvoeringsregeling HIRB+
Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen NoordHolland 2020, de HIRB+ Uitvoeringsregeling Ondersteuning
Toekomstbestendige Werklocaties Noord-Holland 2020, en de HIRB+
Uitvoeringsregeling Toekomstbestendige Winkelgebieden NoordHolland 2020.

1359663/1359665

Uw kenmerk

In ons coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ hebben wij aangegeven
dat wij de bestaande HIRB regeling voor de herstructurering van
werklocaties willen voortzetten als ‘HIRB+’ regeling en hiervoor subsidie
beschikbaar stellen. Wij geven nu onder de titel van HIRB+ drie
bestaande regelingen voor respectievelijk herstructurering (HIRB),
ondersteuning toekomstbestendige werklocaties, en
toekomstbestendige winkelgebieden een vervolg, en stellen deze
regelingen in 2020 open.
Met voortzetting van de drie uitvoeringsregelingen in HIRB+
uitvoeringsregelingen brengen wij meer samenhang in onze subsidieinstrumenten voor verschillende soorten werklocaties. HIRB+ vertrekt
vanuit de gedachte dat er veel overeenkomsten zijn tussen de
knelpunten en oplossingen op bedrijventerreinen, kantoorlocaties,
havens, winkelgebieden en ook verblijfsrecreatie. Leegstand en
veroudering komt op veel plekken voor waar economische activiteiten
geconcentreerd zijn. Naast gemeenschappelijke knelpunten, zijn er ook
gemeenschappelijke uitdagingen zoals verduurzaming,
klimaatadaptatie en verbeteren van leefbaarheid voor de
toekomstbestendigheid van de gebieden. Maatregelen die aantoonbaar
goed hebben gewerkt op bedrijventerreinen kunnen ook effectief zijn
op andere soorten terreinen. De provincie Noord-Holland heeft al 1 7
jaar een succesvolle uitvoeringsregeling voor herstructurering van
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bedrijventerreinen en die aanpak kan daarom goed model staan voor
andere soorten terreinen.
De nu voorgestelde HIRB+ regelingen zijn formeel beschouwd nieuwe
regelingen. Inhoudelijk gaat het echter om een wijziging van drie
bestaande regelingen. De belangrijkste inhoudelijke wijziging in het
kader van de HIRB+ is dat er in de uitvoeringsregelingen een zwaarder
accent ligt op duurzaamheid, circulaire economie en leefbaarheid.
Projectaanvragen waarin dergelijke duurzaamheidsmaatregelen zijn
opgenomen krijgen daarvoor extra punten en scoren daardoor hoger in
de rangschikking.
De basis HIRB+ uitvoeringsregeling is bedoeld voor gemeenten en
terreinexploitanten die aanvragen kunnen indienen voor fysieke
herstructurering van bedrijventerreinen of haventerreinen. Het
subsidieplafond voor 2020 is € 1,5 miljoen. De uitvoeringsregeling is
een tenderregeling en wordt van 30 maart tot en met 23 april
opengesteld.
De HIRB+ OTW (ondersteuning toekomstbestendige werklocaties) is
bedoeld voor procesondersteuning (onderzoek, visievorming), initiëren
van duurzame maatregelen en het organiseren van beheer. De regeling
is bedoeld voor gemeenten en beheerorganisaties. Het subsidieplafond
is € 425.000 en de regeling wordt vanaf 1 7 maart het hele jaar
opengesteld totdat het budget uitgeput is.
De HIRB+ Toekomstbestendige Winkelgebieden is bedoeld voor
gemeenten of ondernemers(collectieven) voor procesondersteuning,
duurzame maatregelen of het organiseren van beheer van
winkelgebieden. Ook voor deze uitvoeringsregeling is het
subsidieplafond € 425.000 en de regeling wordt vanaf 1 7 maart het
hele jaar opengesteld totdat het budget uitgeput is.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.IVL Bergkamp

A.Th.H. van Dijk

