
5 september 
2017 



Programma 

• 15.00 uur Welkom en programma 
• 15.05 uur Het PHB in 2017 
• 15.10 uur HIRB-fysiek 
• 15.20 uur Duurzame Energie en Circulaire Economie 
• 15.30 uur Versterken basiskwaliteit 
• 15.40 uur  Transformatie 
• 15.50 uur  Vragen? 
• 16.00 uur  Korte pauze 
• 16.05uur Interactieve sessie thema’s 2018 
• 16.35uur Afsluiting 
• 16.45 uur  Borrel 
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PHB; adviseurs en werkgebied (MRA) 

Harm de Boer Monci Klein Langenhorst 
 

Frans van der Beek 
 

Isaac Roeterink 
 

Frank Voorbergen 



PHB; servicebureau 

• Kwaliteitsverbetering en verduurzaming bestaande werklocaties 
(bedrijventerreinen) 

• Ondersteunend en adviserend voor gemeenten en 
ondernemersverenigingen 

• Aanjagen herstructureringsopgaven (kerntaak PHB) 
• Advies en ondersteuning bij aanvragen subsidies (HIRB en OTW-

regelingen) 
• Organisatie van advies en kennisdeling werklocaties op thema’s: 

– versterken basiskwaliteit 
– transformatie  
– duurzame energie en circulaire economie 
https://www.sadc.nl/locatieadvies/projectbureau-herstructurering-
bedrijventerreinen/ 
https://www.sadc.nl/wp-content/uploads/2017/02/Werkplan-2017-PHB-
downloadversie-1.pdf 
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Speerpunten PHB 2017 



HIRB-fysiek; subsidieregeling 

• Fysieke maatregelen en procesmaatregelen (mits 
verband met fysieke maatregelen) mits opgenomen in 
A-B-C-D Lijsten.  
– Maximaal € 550.000 per aanvraag 

• Fysieke maatregelen voor de verbetering van de 
beeldkwaliteit of duurzaamheid van bedrijfspanden 
– Maximaal €200.000 per aanvraag 

 
NB:  
• per bedrijventerrein aanvraag voor maximaal één van elk van de twee 

subsidieregelingen  
• totale aanvraagbedrag  gemaximaliseerd op € 550.000 
• Subsidieplafond: € 2.100.000 

 



HIRB-fysiek; subsidieregeling 

Belangrijke aandachtspunten: 
• Activiteiten mogen nog niet zijn gestart  
• Starten binnen een jaar 
• Geen subsidie als voor bedrijventerrein in het verleden subsidieaanvraag 

is gedaan voor zelfde maatregel 
• Financieren uren eigen personeel niet mogelijk. Inhuren externe uren wel  
• Subsidie verstrekking obv 75% co- financiering 
• Projecten met de hoogste urgentie krijgen het eerst subsidie uitgekeerd. 

Bepaald a.d.h.v. de ABCD lijsten en andere criteria 
• Stapelen subsidies (tot 100%) mag 
• De-minimis regeling 

 
Contactpersonen provincie Noord-Holland: Wout Berkers (berkersw@noord-
holland.nl) en Michel van Wijk 

mailto:berkersw@noord-holland.nl
mailto:berkersw@noord-holland.nl
mailto:berkersw@noord-holland.nl


HIRB-fysiek; verschillen met 2016 

• Beeldkwaliteitfonds alleen i.c.m. fysieke maatregelen 

• Geen Projectplan of Plan van Aanpak verplicht (maar 
bij een grote aanvraag wel wenselijk!) 

• Aanvragen van subsidie voor enkel procesmaatregelen 
kan maar is een risico. De formulering wordt 
meegenomen in de evaluatie van de subsidieregeling.  

Gelet op de beoordelingscriteria scoren deze 
aanvragen vermoedelijk wel laag indien het 
subsidieplafond wordt bereikt en de aanvragen 
gerangschikt gaan worden.  
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HIRB-fysiek; ‘criteria’ 

• Projecten worden geprioriteerd ahv criteria 

• Er moeten minimaal 12 punten gehaald worden.  

• 6 criteria, 1-10 punten per criterium 

1. Positie ABCD-lijst (factor 1,4) 

2. Effect ingreep i.r.t. investering (1,3) 

3. Uitvoeringsperiode en uitvoerbaarheid (1,2) 

4. Combinatie met andere opgaven (1,1) 

5. Nieuwe uitgeefbare ruimte (1,0) 

6. Duurzaamheid (1,0) 
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Pilot duurzame energie en circulaire ec. 

• Bijeenkomst voorjaar 2017; duurzame energie op 
werklocaties 
– Presentaties SAENZ U.A., BE+ en Waarderpolder 
– Lesson’s learned verspreid via nieuwsbrief, website en linked-in 

• Vervolgbijeenkomst duurzame energie sept. 
– 4 vertegenwoordigers van bedrijventerreinen in MRA 
– Pitch per bedrijventerrein 
– Aan de slag met kansen en knelpunten obv praktijkvoorbeelden 

en mbv praktijkexperts 

• Indien gewenst vervolgbijeenkomsten duurzame energie 
• Bijeenkomst circulaire economie november 



Subsidiemogelijkheden 

• Valt onder de regeling Ondersteuning 
toekomstbestendige werklocaties (OTW) 

• Proces en onderzoek tbv initiëren duurzame 
maatregelen op een bedrijventerrein 
– maximaal € 25.000 subsidie obv 50 % 

cofinanciering  

– Subsidieplafond: € 300.000.  

• Fysieke maatregelen duurzaamheid via HIRB- 
tender 

 



Overig 

• Servicepunt duurzame energie 

– PHB werkt samen met Servicepunt Duurzame 
Energie. Voor advies contact opnemen met Arie-
Willem Bijl : ariewillem.bijl@overmorgen.nl. 

• Food Center Amsterdam 

– PHB vervult procesmanagement rol voor warmte-
uitwisseling tussen bedrijven en 
nieuwbouwwoningen 

 

mailto:ariewillem.bijl@overmorgen.nl


Pilot versterken basiskwaliteit 

• Bijeenkomst mei 2017 
– Inventariseren relevante thema’s 

• Vervolgbijeenkomsten 
– Bezoek een of meerdere bedrijventerreinen (Sloterdijk) 

• Duurzaam beheer op bedrijventerreinen 
– PHB en PNH werken samen met ambassadeurs duurzaam 

beheer op bedrijventerreinen (parkmanagement, 
Bedrijven Investeringszone etc.). 

– Twee ambassadeurs: Hilco van der Wall (wall@appm.nl) of 
Jaap van Bezooijen (bezooijen@appm.nl) 

mailto:wall@appm.nl
mailto:bezooijen@appm.nl


Subsidiemogelijkheden 

• Valt onder de regeling Ondersteuning 
toekomstbestendige werklocaties (OTW) 

• Inrichten van een organisatie voor beheer van 
een bedrijventerrein 
– Maximaal € 25.000 obv 50% cofinanciering 
– Subsidieplafond: € 625.000 

• Begeleiden van de vraagbundeling voor realisatie 
snelle breedbandvoorziening op 
bedrijventerreinen  
– Maximaal € 10.000 obv 50% cofinanciering 
– Subsidieplafond: €100.000 

 



Pilot transformatie 

• Startbijeenkomst maart2017  

– Deelname verschillende MRA-gemeenten en 
disciplines 

– Inventarisatie relevante thema’s 

• https://www.sadc.nl/transformatie-thema-top-5/ 

– Presentatie Lydia Albinus, gemeente Zandvoort: 

• Transformatie in de praktijk, bedrijventerrein Nieuw 
Noord 
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Bijeenkomsten pilot 

– Ontwikkelstrategie 
• Bezoek bedrijventerrein Haarlem (april 2017) 

https://www.sadc.nl/5-lessen-ontwikkelstrategie/ 
 
– Anterieure overeenkomst  

• Bezoek bedrijventerrein Almere (juni 2017) 

https://www.sadc.nl/5-lessen-anterieure-overeenkomst/ 
 

Oktober – december  Haarlemmermeer, Hilversum, Amsterdam 
• Juridisch-planologisch instrumentarium (Hoofddorp-Noord) 
• Stedenbouwkundige kwaliteit (Amstel III) 
• Belang van economische visie (binnenstedelijke terreinen Hilversum) 
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Subsidiemogelijkheden 

• Valt onder de regeling Ondersteuning toekomstbestendige 
werklocaties (OTW) 

• Opstellen van regionale en lokale visies voor bedrijventerrein en 
kantoorlocaties 
– Maximaal €10.000 obv 50% cofinanciering 
– Subsidieplafond: € 100.000 

• uitvoeren van onderzoek of procesbegeleiding bij tijdelijke 
benutting van bedrijventerreinen en kantoorlocaties 
– Maximaal € 10.000 obv 50% cofinanciering 
– Subsidieplafond: €100.000 

• uitvoeren van onderzoek naar of procesbegeleiding bij 
transformatie betreffende bestaande, nieuwe en beoogde 
bedrijventerreinen en kantorenlocaties 
– Maximaal € 10.000 bij een cofinanciering van 50%  
– Subsidieplafond: €100.000 

 



OTW-subsidieregeling 

Belangrijkste aandachtspunten: 

• Aanvraag door  gemeente of openbaar lichaam of 
een onderneming met verklaring gemeente 

• Financieren uren eigen personeel niet mogelijk. 
Inhuren externe uren wel  

• Tot subsidieplafond behandeling obv  datum 
inzending (wie het eerst komt…) 

• Aanvragen mogelijk tot 31 augustus 2018 (mits 
subsidieplafond nog niet is bereikt) 



Uitvoeringsprogramma  HIRB en OTW 

 

 

 

T.b.v. type Max. 
subsidie  

cofinanciering aanvrager 

Herstructurering Fysiek, proces, 
onderzoek 

€ 550.000 75% Gemeente  & 
zeehaven 

Beheer / 
parkmanagement 

Proces en 
onderzoek 

€ 25.000 50% Gemeente & 
ondernemers 

Duurzaamheid Proces en 
onderzoek 

€ 25.000 50% Gemeente & 
ondernemers 

Breedband / 
glasvezel 

Proces en 
onderzoek 

€ 10.000 50% Gemeente & 
ondernemers 

Transformatie / 
economische visie / 
tijdelijk beheer 

Proces en 
onderzoek 

€ 10.000 50% Gemeente & 
ondernemers 



Budgetten en Links 

• ‘Startpagina subsidies PNH’ 

• HIRB (fysiek en proces) met formulieren 

• OTW (duurzaamheid, 
beheer/parkmanagement, glasvezel en 
transformatie) (met formulieren) 
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https://www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies/Subsidieregelingen
http://product.sduconnect.nl/product.xml?view=product&account_id=214&product_collection_id=741&lokettype=10&view=product&product_id=17136&top10=1&smarttags=0&navigation=list
http://product.sduconnect.nl/product.xml?view=product&account_id=214&product_collection_id=741&lokettype=10&view=product&product_id=17139&top10=1&smarttags=0&navigation=list
http://product.sduconnect.nl/product.xml?view=product&account_id=214&product_collection_id=741&lokettype=10&view=product&product_id=17139&top10=1&smarttags=0&navigation=list
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Nog even…, de aanvraag 

Maak duidelijk: 
 
a) Wat je concreet  van plan bent aan fysieke of procesmaatregelen 
b) Wat de kosten daarvan zijn 
c) Hoe je de cofinanciering (75%/50%) gaat regelen of geregeld hebt 
d) Of je ook voor procesmanagement subsidie wil aanvragen 

 
In feite : een klein projectplannetje op basis van ‘GO-KIT’. 
• Geld (raming, dekking, cofinanciering beschikbaar?) 
• Organisatie (wie doet wat, wie wordt ingehuurd, projectorganisatie?) 
• Kwaliteit (doel, welke maatregelen, resultaat) 
• Informatie en communicatie (stakeholders, sponsoren, PNH)  
• Tijd (planning en fasering i.r.t. subsidievoorwaarden) 
 
Zo’n Projectplan of Plan van Aanpak is ook altijd goed om binnen je eigen organisatie zaken 
helder te krijgen. 
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Werksessie speerpunten 2018 

• 4 thema’s, 1 thema per flip-over 

• Uitdiepen in 10 min per thema, daarna rouleren 


