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Onderwerp:

SRLE 2015-2017

Geachte heer Ruhé,

Bij besluit van 25 augustus 2015 hebben wij de Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen
(SRLE) vastgesteld. Overeenkomstig Europese richtlijnen hebben wij de regeling vastgesteld
en opengesteld voor ondernemers in de landbouwsector met de specialisatie glastuinbouw. In de
gemeente Emmen is de glastuinbouw gesitueerd in de tuinbouwconcentratiegebieden van Erica en
Klazienaveen.
Na vaststelling door de raad wordt de regeling gepubliceerd in Emmen.nu, en is daarmee in werking
getreden. De regeling is mede tot stand gekomen door een bijdrage van de provincie Drenthe ter grootte
van €400.000,--.
De gemeente Emmen draagt €800.000,-- bij. Het subsidieplafond is daarmee gesteld
op Cl.200.000,--.
De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2017.
2015-2017

Met de vaststelling van de SRLE 2015-2017 hebben wij de stimuleringsregeling voor de glastuinbouw in
lijn gebracht met de actualiteit. De herijking heeft plaatsgevonden in goed overleg met ondernemers,
uworganisatie LTO Noord Glaskracht en de provincie Drenthe.
De SRLE 2015-2017 sluit aan bij de economische perspectieven van de sector en de wensen en
mogelijkheden van tuinders om innovaties en verduurzaming door te voeren.
Met de SRLE 2015-2017 worden ondernemers in de landbouw met specialisatie glastuinbouw in de
concentratiegebieden van Erica en Klazienaveen gestimuleerd om uitvoering te geven aan de volgende
doelstellingen:
• Innovatie en economische en energetische verduurzaming in de bedrijfsvoering;
• Verbetering ruimtelijke kwaliteit en tegengaan van verrommeling en verpaupering in het
tuinbouwgebied.
Met de toekenning van de subsidie maken wij afspraken met de ondernemers voor het leveren van een
inspanningsverplichting om de volgende doelstelling te behalen:
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Werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt via maatwerktrajecten deel laten nemen aan
het arbeidsproces.
Met de regeling willen wij ondersteuning bieden aan de ontwikkeling en de continuïteit van van de
glastuinbouw in de gemeente Emmen. Hierbij is voor ons zowel het ondernemerschap als het
werkgeverschap van belang.
Bijgaand doen wij u de regeling ter kennisname toekomen.
Wij danken u voor uw medewerking en nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeent cretaris,

C. Bijl

