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Onderwerp:
Vastgestelde Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen 2015-2017
Portefeuillehouder: B. Arends
Afdeling Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf
Team Economie
Jan Deuten, telefoon (0591)68 54 63

Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen (SRLE) 2015-2017;
2. Een nieuwe reserve SRLE 2015-2017 te vormen voor de uitvoering van de SRLE in de jaren 2015
t/m 2017 en de beschikkingsbevoegdheid over deze reserve aan het college van burgemeester en
wethouders te delegeren met verantwoording achteraf via de reguliere planning & control cyclus;
3. Voor de SRLE 2015-2017 een bedrag beschikbaar te stellen van € 1,2 miljoen, te dekken uit de
Reserve Cofinanciering.
Samenvatting
Uw raad heeft in september 2009 besloten de Tuinbouwstimuleringsregeling stop te zetten en een bedrag
van € 800.000 beschikbaar te stellen voor een nieuwe regeling die voldoet aan de doelstellingen van de
revitalisering, namelijk stimulering van de economische verduurzaming en innovatie van het
tuinbouwcluster Emmen, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het tegengaan van verrommeling
en verpaupering in de tuinbouwgebieden Erica en Klazienaveen. De provincie heeft voor een nieuwe
regeling een bijdrage uit eigen middelen beschikbaar gesteld van
€ 400.000. Tezamen dus € 1.200.000.
Op 22 november 2011 heeft het college daartoe de Stimuleringsregeling Glastuinbouw Emmen (SRGE)
vastgesteld. Het is gebleken dat de SRGE in de huidige vorm de ondernemers in de glastuinbouwsector
onvoldoende faciliteert, zodat de beoogde doelstellingen van de regeling onvoldoende gerealiseerd kunnen
worden. Het budget van € 1.200.000 is momenteel beschikbaar. Daarom hebben wij besloten de
toepassingsmogelijkheden van de SRGE te verruimen. Wij hebben d.d. 25 augustus 2015 de nieuwe
Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen 2015-2017 vastgesteld. Met de huidige regeling, die
formeel is opengesteld voor de gehele landbouwsector met de verbijzondering dat er sprake is van
glastuinbouw gesitueerd in de tuinbouwgebieden van Klazienaveen en Erica, zijn we in staat om de sector
op de volgende wijze te ondersteunen: 1. subsidie voor sloop en herbouw van kassen; 2. subsidie voor sloop
en nieuwbouw van kassen; 3. subsidie voor nieuwbouw van kassen zonder sloop van oude kassen; 4.
subsidie voor de aanleg van energieverdeelsystemen. 5. subsidie voor de aanleg van collectieve digitale
ontsluiting.
Bijlagen:
Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen 2015-2017
Aanvraagformulier Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen 2015-2017
Brieven aan Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe en LTO Noord Glaskracht
Stukken ter inzage:
Collegebesluit d.d. 25 augustus 2015 en de daarbij behorende stukken
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1. Aanleiding voor het voorstel
In september 2009 heeft uw raad besloten de Tuinbouwstimuleringsregeling stop te zetten en een budget
beschikbaar te stellen van € 800.000 voor een nieuwe regeling die voldoet aan de doelstellingen van het op
30 juni 2009 door de raad vastgestelde plan “Revitaliseringsregeling Tuinbouw Emmen”, te weten de
stimulering van de economische verduurzaming en innovatie van het tuinbouwcluster Emmen, de
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en het tegengaan van verrommeling en verpaupering in de
tuinbouwgebieden Erica en Klazienaveen.
Op 22 november 2011 hebben wij de “Stimuleringsregeling Glastuinbouw Emmen” (SRGE) voor de periode
van een half jaar vastgesteld. Na openstelling van de regeling en het indienen van aanvragen door de
ondernemers, is gebleken dat de regeling niet voldeed aan de verwachtingen, onvoldoende aansloot op de
gewijzigde marktomstandigheden en de wensen van de ondernemers uit de sector op dat moment. Wij
hebben besloten de regeling te herijken en onderzoek te doen naar andere, ruimere
toepassingsmogelijkheden die a) de ondernemers beter zouden kunnen faciliteren en b) ook beter
aansluiten op de mogelijkheden die de markt biedt. De behoefte aan een regeling was bij
glastuinbouwbedrijven nog wel aanwezig.
In de bijgevoegde door het college op 25 augustus 2015 vastgestelde Stimuleringsregeling Revitalisering
Landbouw Emmen 2015-2017 worden aan ondernemers de volgende (financiële)
ondersteuningsmogelijkheden geboden:
de premie per gesloopte m2 glas is verhoogd van € 9,00 naar € 15,00 per m2, bij nieuwbouw;
de premie per gesloopte m2 glas is verhoogd van € 6,00 naar € 10,00 per m2, bij herbouw;
een premie wordt toegekend voor nieuwbouw glas zonder dat sloop van bestaand glas plaatsvindt.
Deze premie is bepaald op €10,00 per m2;
financiële ondersteuning voor de aanleg van collectieve digitale ontsluiting
financiële ondersteuning voor de aanleg van een energie (warmte/Co2/Elektriciteit) verdeelsysteem;
de SRLE 2015-2017 is opengesteld tot en met 31 december 2017.
De premie per m2 glas is door ons verhoogd omdat de investeringskosten voor nieuw glas navenant zijn. De
premie moet als prikkel in verhouding staan tot de totale investering.
Hiernaast hebben wij een premie voor nieuw glas mogelijk gemaakt zonder dat oude kassen worden
gesloopt. Met het oog op economische ondersteuning wordt het mogelijk gemaakt om de oude kassen te
blijven benutten indien dit voor de ondernemer rendabel is. Met de toevoeging van nieuw glas investeert de
ondernemer duurzaam in de toekomst van het bedrijf. Aan de regeling zijn innovatieve energetische
maatregelen toegevoegd omdat deze bepalend zijn voor het duurzaam verlagen van de productiekosten in de
glastuinbouw. Ook wordt met de toevoeging van deze subsidiecategorie de samenwerking op het gebied van
grote duurzame investeringen bevorderd.
Tuinbouwondernemers verhandelen de producten wereldwijd en “just in time”, en zijn daarnaast
afhankelijk van een snelle digitale verbinding voor de energiehandel en afname. De tuinbouwgebieden
hebben een langzame ADSL-verbinding. Een snelle verbinding kan dan ook een verbetering van de
rendementen geven.
In de regeling is opgenomen dat er per aanvraag een maximum subsidiebedrag kan worden gegeven en dat
de regeling eindig is door het instellen van een subsidieplafond van € 1.2 miljoen( artikel 5 en 6 van de
regeling).
Wij hebben het navolgende in de regeling opgenomen ter stimulering van de lokale werkgelegenheid:
de subsidieontvanger verplicht zich om na toekenning van de subsidieaanvraag, bij sloop en nieuwbouw c.q.
herbouw, een inspanningsverplichting, danwel bij alleen nieuwbouw een resultaatverplichting aan te gaan
met de Gemeente Emmen, om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt middels een “maatwerk”
traject met de gemeente Emmen weer aan het arbeidsproces te laten deelnemen.

-3De subsidie wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat er binnen drie maanden schriftelijk een
maatwerktraject is overeengekomen met subsidieontvanger.
2. Argumentatie/beoogd effect
Met de nieuw vastgestelde Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen 2015-2107, verwachten
wij dat de sector meer gestimuleerd wordt om de doelstellingen “stimulering van de economische
verduurzaming en innovatie van het tuinbouwcluster Emmen, de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en
het tegengaan van verrommeling en verpaupering in de tuinbouwgebieden Erica en Klazienaveen” verder
tot uitvoering te brengen. Daarnaast kunnen personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, veelal op de
opleidingsniveaus 1 en 2, kansen krijgen om weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Het werk betreft
veelal laaggeschoolde arbeid met eenvoudige werkzaamheden.
3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten
Dit voorstel heeft een relatie met het eerder genomen collegebesluit “Revitalisering tuinbouwcluster Emmen
van juni 2009. Het voorstel sluit goed aan bij het Tuinbouwbeleid 2013. Daarnaast past de nieuwe
maatregel: “ondersteuning voor de aanleg van een energieverdeelsysteem (warmte,CO2 en Elektriciteit)
tussen twee fysieke locaties” ook in de Greendeal van Noord Nederland (vier provincies en zes gemeenten),
Energy Valley en SER Noord Nederland met de Rijksoverheid. Beleid voor de verbetering van een betere
digitale ontsluiting van het buitengebied is bij de provincie Drenthe in voorbereiding.
4. Afstemming met externe partijen/communicatie
Extern heeft afstemming plaatsgevonden met de tuinbouwsector en met LTO Noord Glaskracht.
De sector ondersteunt de gekozen maatregelen.
Conform de Vrijstellingsverordening nr. 702/2014 is geen goedkeuring van de Europese Commissie vereist.
Wel is een kennisgeving aan de Europese Commissie vereist. Bij deze procedure wordt de gemeente
ondersteund door Europa Decentraal. De kennisgeving is direct na het collegebesluit gedaan en binnen 10
dagen moet hiervan ( conform de regelgeving) antwoord van de Europese Commissie komen. In de
procedure van berichtgeving aan de raad zal separaat een schriftelijke bericht aan de raad als bijlage bij dit
voorstel tot besluit gevoegd worden.
5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking
De middelen voor de uitvoering van de (oude) SRGE maken thans nog onderdeel uit van de Reserve
Cofinanciering. Het gaat om een bedrag van € 800.000,-. Daarnaast is voor de uitvoering van de regeling
een bedrag van € 400.000,- beschikbaar dat afkomstig is van de provincie Drenthe.
Dit totale budget van € 1.200.000 is beschikbaar.
Wij stellen u voor deze middelen, dus een totaalbudget van € 1.200.000,-, in een nieuwe reserve onder te
brengen: de reserve SRLE 2015-2017.
Tevens stellen wij u voor de beschikkingsbevoegdheid over de reserve SRLE 2015-2017 aan het college te
delegeren. Dat maakt dat we adequaat kunnen reageren op initiatieven van tuinbouwondernemers die zich
met een verzoek om financiële ondersteuning tot de gemeente richten. Uiteraard zullen wij over de aan ons
gedelegeerde bevoegdheid verantwoording afleggen. Dit gebeurt dan in de reguliere bestuursrapportages
(beraps) en in de jaarstukken (waaronder de financiële jaarrekening ressorteert).

Een conceptbesluit is bijgevoegd.
Emmen, 25 augustus 2015.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,

de burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

C. Bijl
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 augustus 2015, nummer: 15/433;

besluit:
1. Kennis te nemen van Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen (SRLE) 2015-2017;
2. Een nieuwe reserve SRLE 2015-2017 te vormen voor de uitvoering van de SRLE in de jaren 2015
t/m 2017 en de beschikkingsbevoegdheid over deze reserve aan het college van burgemeester en
wethouders te delegeren met verantwoording achteraf via de reguliere planning & control cyclus.
3. Voor de SRLE 2015-2017 een bedrag beschikbaar te stellen van € 1,2 miljoen, te dekken uit de
Reserve Cofinanciering.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 september 2015.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

