
Technische vragen PvdA
Ten behoeve van besluitvormende raadsvergadering op 28 november 2017

Agendapunt 10: Oprichten rechtspersoon en vaststellen subsidieregeling inzake Regionaal 
Ontwikkelingsfonds Werklocaties (AvdO)

In de verordening staat het volgende artikel:
Artikel 4: ROW kan een eenmalige subsidie verstrekken voor realisatie van 
(her)ontwikkelingsprojecten, bestaande uit een of meerdere van onderstaande activiteiten:
a. realisatie van een ruimtelijke ingreep op een locatie;
b. realisatie van het (her)ontwikkelen/ verbeteren van bebouwing;
c. het realiseren van (duurzame) innovatieve concepten op/ aan of in een gebouw;
d. realiseren specifieke inrichtingsvereisten voor meerdere gebruikers binnen de doelgroep 
van het fonds.

Vraag:
In hoeverre kan de situatie zich voordoen dat geen enkel bedrijf in Veldhoven hier gebruik 
van kan maken, wanneer bedrijven in andere gemeenten het totale subsidiebedrag al hebben 
gebruikt? Geldt bijvoorbeeld de regel 'wie het eerst komt wie het eerst maalt'? Loopt 
Veldhoven daarmee het risico dat het bedrag van C 327.000,- bij bedrijven in andere 
gemeenten terechtkomt? Of is er toch een bepaalde zekerheid opgenomen dat tenminste uit 
elke deelnemenede gemeente een bedrijf hier gebruik van moet maken?

Voor het ROW wordt door de 9 gemeenten en BOM een bedrag van C 8 mln. subsidie (in de 
vorm van garanties of leningen) in tranches beschikbaar gesteld. Met het raadsbesluit 17.048 
van 30 mei 2017 heeft de raad ingestemd met een financiële bijdrage van C 327.000 voor de 
periode 2017-2019.Doel van het ROW is om door middel van een lening of garantie een 
bijdrage te leveren aan het realiseren van projecten van regionaal economisch belang en 
passend binnen de regionale strategie. Elk bedrijf in het stedelijk gebied kan een aanvraag 
indienen die wordt beoordeeld op de voorwaarden zoals in de regeling opgenomen.
Als er meerdere aanvragen zijn die gezamenlijk boven het subsidieplafond komen, worden 
deze door een externe adviescommissie gewogen op een aantal aanvullende criteria.
Deze criteria richten zich onder andere op werkgelegenheid, innovatie, duurzaamheid en 
bijdrage aan Brainportagenda. Het kan dus inderdaad dat eventuele Veldhovense aanvragen 
uiteindelijk geen gebruik kunnen maken van de subsidie. De aanvragen die wel gehonoreerd 
worden dragen in elk geval wel bij aan het regionaal economisch belang. Vanuit het ROW 
wordt de regeling onder de aandacht gebracht bij de bedrijven in het stedelijk gebied.
Ook zullen wij zelf waar mogelijk deze regeling onder de aandacht brengen bij de 
Veldhovense bedrijven. Dat gebeurt nu al in diverse gesprekken met Veldhovense bedrijven.


