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Onderwerp: Vraag stimuleringsregeling glastuinbouw

Geachte leden van de raad,

In de Commissie Bestuur, Middelen & Economie d.d. 13 mei 2015 zijn door uw fractie vragen gesteld
over de Jaarrekening 2014, betreffende de Tuinbouwstimuleringsregeling. Deze vragen zijn door mij
schriftelijk beantwoord.
Ter kennisname doe ik u hierbij een kopie van deze brief toekomen.
Ik vertrouw u hiermee van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend,
de wethorer Economie, Werk en Sport
B.R. Are,I.J" ~
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Onderwerp:Vraag stimuleringsregeling glastuinbouw

Geachteheer Bijlsma,
In de Commissie Bestuur, Middelen & Economie d.d. 13 mei 2015 zijn door uw fractie vragen gesteld
over de Jaarrekening 2014, betreffende de Tuinbouwstimuleringsregeling. Op dat moment had ik geen
parate kennis om deze vraag kwalitatief goed te kunnen beantwoorden en heb u verteld dat ik het
antwoord schriftelijk aan u laat toekomen. In deze brief doe ik u mijn antwoord toekomen.
Vraag: Er wordt gesteld dat er in 2014 geen uitbetaling is geweest van subsidies. Ook wordt
aangegeven dat de regeling gewijzigd gaat worden vanwege wet-en regelgeving, de mogelijk niet
toegestane staatssteun.
De vraag is dus zijn er geen aanvragen geweest in 2014 waardoor er automatisch geen uitbetaling
heeft plaats gevonden of zijn aanvragen geweigerd of on hold gezet vanwege de wet- en regelgeving Iz
onrechtmatige staatsteun waardoor de regeling aangepast moet en gaat worden?
Te vinden op blz 76 van de uitgebreide versie.
Mijn antwoord op de vraag:
Het betreft hier de verslaglegging van de Tuinbouwstimuleringsregeling(TSR) welke in werking was van
1986 tim 2009. In 2009 heeft de raad besloten deze TSR stop te zetten omdat de TSR niet meer aan de
dan geldende regelgeving en marktwerking voldeed. Dit was ook het ambtelijk advies van 2009 over de
TSR. De raad heeft dan ook besloten een nieuwe regeling in het leven te laten roepen en hiervoor
€ 800.000 beschikbaar te stellen. Vanuit dit besluit is de Stimuleringsregeling Revitalisering
Glastuinbouw Emmen(SRGE) gemaakt en vastgesteld. De SRGE is toe aan een herijking en een
vergelijkbare, maar aangepaste SRGE-regeling is in voorbereiding. De aangepaste regeling zal naar
verwachting in het derde kwartaal van 2015 aan de raad worden voorgelegd.
Overigens gaat het hier niet om een subsidie maar om een achtergestelde lening, dit middels een
borgstelling. De TSR kende vanaf 2009 nog een aantallopende borgstellingen. Vanaf 2009 is elkjaar
verslaglegging gedaan over de lopende borgstellingen. Vanaf 2009 zijn er dus geen borgstellingen meer
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verleend.
Ik vertrouwerop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

-;:::::---~Een kopie van de e brief heb ik gestuurd naar de leden van de gemeenteraad

