
 

 

Subsidieregeling tegemoetkoming kosten bedrijfsverplaatsing in het kader van 

de structuurvisie 2030  

 

De Algemene Subsidieverordening 2017 gemeente Woudenberg is van toepassing, tenzij 

daarvan in deze subsidieregeling uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder: 

a) Bedrijf   : de onderneming actief in een bepaalde tak van handel, 

 industrie of dienstverlening;  

b) Structuurvisie 2030 : Ruimtelijke visie op de gemeente Woudenberg tot 2030. 

c) Bedrijfsverplaatsing : het verplaatsen van de uitoefening van een bepaald bedrijf 

 van een tot dan toe gebruikte locatie vallend binnen de 

ontwikkellocaties die zijn opgenomen in de structuurvisie 

2030, naar een andere locatie; 

d) Doelgroep  : ondernemingen waarvan de activiteiten volgens het 

vigerende bestemmingsplan positief zijn bestemd en die in 

het verband met een in de Structuurvisie 2030 genoemde 

beoogde locatie ontwikkeling voornemens zijn hun bedrijf te 

verplaatsen naar een andere locatie; 

e) Verplaatsingssubsidie: de aanspraak op financiële middelen, door het college 

verstrekt met het oog de verplaatsing van de onderneming 

van de aanvrager, anders dan betaling voor aan de 

gemeente geleverde goederen of diensten.  

f) Wet   : de Algemene wet bestuursrecht. 

g) Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening gemeente Woudenberg 

2017, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 22 december 

2016; 

h) De-minimisverklaring: Verklaring verkregen via de Rijksdienst voor Ondernemend  

Nederland welke aangeeft dat er geen sprake is van 

staatssteun omdat voldaan is aan de voorwaarden zoals 

genoemd in artikel 107 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, Rome, 25-03-1957 (VWEU). 

 

Artikel 2. Doelstelling 

Het doel van deze subsidieregeling is om de verplaatsing van ondernemingen die thans 

zijn gevestigd op een zogeheten ontwikkellocatie zoals aangewezen in de Structuurvisie 

2030 en die zelf bereid zijn om hun bedrijf te verplaatsen naar een locatie binnen 

Woudenberg gelegen buiten de ontwikkellocatie maar niet of in onvoldoende mate over 

de financiële middelen beschikken om die verplaatsing te kunnen bekostigen, door 

middel van het verstrekken van een subsidie mogelijk te maken, zulks in het belang van 

de verwezenlijking van het gemeentelijke ruimtelijke beleid en ter waarborging van de 

werkgelegenheid gecreëerd door de betrokken ondernemingen.  

 

Artikel 3. Subsidieplafonds 

a. De gemeenteraad stelt voor de activiteiten die volgens deze subsidieregeling voor 

subsidie in aanmerking komen per jaar een subsidieplafond vast;  

b. Binnen dit subsidieplafond kan de gemeenteraad per ontwikkellocatie een 

deelplafond vaststellen; 

c. Voor subsidie kan in aanmerking komen een planologisch positief bestemd bedrijf 

in de gemeente Woudenberg, op of direct grenzend aan een in de structuurvisie 

2030 beschreven ontwikkellocatie. 

 

Artikel 4. Bevoegdheden 

a) Het college is bevoegd, conform artikel 3 lid 1 van Subsidieverordening, te 

besluiten over het verstrekken van een eenmalige subsidie met in achtneming 



 

 

van de door de gemeenteraad ter beschikking gestelde middelen in de 

gemeentebegroting, danwel door de gemeenteraad per begrotingswijziging 

beschikbaar gestelde middelen; 

b) Het college is bevoegd om voorwaarden aan de beschikking tot subsidieverlening 

te verbinden.  

 

Artikel 5. Subsidiecriteria 

Subsidie kan op aanvraag worden verleend indien tenminste voldaan wordt aan elk van 

de volgende criteria: 

a. De aanvrager is eigenaar van een in de gemeente Woudenberg gevestigd 

planologisch positief bestemd bedrijf; 

b. Het bedrijf is gevestigd op één van de ontwikkellocaties genoemd in de 

structuurvisie 2013; 

c. Er is een zwaarwegend maatschappelijk belang waarom het bedrijf binnen de 

gemeente verplaatst moet worden; 

d. Er is geen voorliggend en/of ander wettelijk instrumentarium aanwezig om 

bedrijfsverplaatsing te bewerkstelligen, danwel de tijd en/of kosten van het 

toepassen van dat instrumentarium vertraagt de voortgang van de ontwikkeling 

van de betreffende locatie; 

e. Het bedrijf past binnen de nieuwe locatie, de omgeving en de vergunbaarheid van 

die locatie; 

f. De vestiging van het bedrijf op de nieuwe locatie heeft geen of gering nadelig 

effect op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving of toekomstige stedelijke 

ontwikkeling in de omgeving van het bedrijf; 

g. Het bedrijf heeft een gezonde bedrijfseconomische positie; 

h. Met de verplaatsing van het bedrijf blijft de werkgelegenheid die door het bedrijf 

wordt gecreëerd gedurende een jaar na verplaatsing minimaal gelijk aan de 

werkgelegenheid op de locatie die verlaten wordt; 

i. Er is geen sprake van surseance van betaling, faillissement, schuldsanering of 

andere (financiële) moeilijkheden bij het te verplaatsen bedrijf; 

j. Er is een De-minimisverklaring afgegeven. 

Artikel 6. Aanvraag  

1. De aanvraag voor een verplaatsingssubsidie moet schriftelijk worden ingediend.  

2. De aanvraag moet uiterlijk 13 weken voor aanvang van de beoogde verplaatsing 

zijn ingediend.  

3. Bij de aanvraag moet in ieder geval onderstaande worden overlegd: 

a) De onderbouwing van de noodzaak dan wel wenselijkheid van de 

bedrijfsverplaatsing; 

b) De planning ten aanzien van de bedrijfsverplaatsing; 

c) Een omschrijving van de wijze van realisering van de bedrijfsverplaatsing; 

d) Een op de bedrijfsverplaatsing betrekking hebbende kostenbegroting, inclusief 

de financiering en inclusief de hoogte van het gevraagde subsidiebedrag, 

voorzien van een toelichting; 

e) Opgemaakte jaarrekeningen als bedoeld in artikel 361 van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek van de voorgaande drie jaren, dan wel de balans en de 

staat van baten en lasten en de toelichting daarop of, indien deze bescheiden 

ontbreken, een verslag over de financiële positie van de aanvrager op het 

moment van de aanvraag (accountantsverklaring); 

f) Een beschrijving van aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten, inclusief: 

 de adresgegevens en kadastrale aanduiding van de locatie waar het 

bedrijf gevestigd is; 

 een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de locatie waarnaar 

het bedrijf zal worden verplaatst; 

 het jaar waarin het bedrijf in werking is gebracht; 

 het aantal werknemers;  

 indien de aanvrager een rechtspersoon is, haar statuten. 



 

 

4.  Een De-minimisverklaring door de subsidieaanvrager van maximaal 30 

kalenderdagen oud.  

 

Artikel 7. Hoogte van de subsidie 

1. De subsidie vormt een tegemoetkoming in de kosten van de bedrijfsverplaatsing. 

2. De berekening van de kosten van verplaatsing is gebaseerd op de bedrijfsomvang 

ten tijde van de aanvraag. 

3. Onder ‘Kosten van bedrijfsverplaatsing’ worden uitsluitend begrepen de minimale 

kosten die naar objectieve maatstaven rechtstreeks en noodzakelijk veroorzaakt 

worden door de bedrijfsverplaatsing, voor zover deze kosten betrekking hebben 

op extra investeringen in materiele activa (zoals investeringen in grond, 

gebouwen, machines en uitrusting). Kosten veroorzaakt door investeringen die 

geen direct verband houden met de bedrijfsverplaatsing komen niet voor subsidie 

in aanmerking.  

4. Onder kosten worden niet begrepen de kosten van het saneren van de bodem en 

fiscale claims; 

5. De subsidie beloopt ten hoogste het bedrag dat voor het betreffende jaar door de 

gemeenteraad als subsidieplafond is vastgesteld en nog beschikbaar is; 

6. Bij meerdere gelijktijdige aanvragen die aan de criteria voldoen zal een 

verdeelsleutel op basis van prioriteiten gehanteerd worden. 

 

Artikel 8. Beslissing op de aanvraag 

Op de subsidieaanvraag wordt door het college beslist binnen dertien weken na 

ontvangst van de volledige aanvraag. Deze termijn kan worden verlengd met ten 

hoogste dertien weken. Het college beslist over de hoogte van het subsidiebedrag. 

Daarbij neemt zij de voorwaarden in acht zoals die op het moment van de beslissing op 

de aanvraag zijn neergelegd in de subsidieregeling.  

 

Artikel 9. Verantwoording 

Verantwoording over verstrekte subsidies vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in 

hoofdstuk 7 van de Subsidieverordening.  

 

Artikel 10. Advies 

Door of namens het college kan een adviseur als bedoeld in artikel 3:5 van de Algemene 

wet bestuursrecht worden gevraagd advies uit te brengen ter voorbereiding van de 

beslissing.  

 

Artikel 11. Voorwaarden 

1.  Bij subsidies waarop een Europese Steunkader van toepassing is, komen 

ondernemingen alleen in aanmerking voor zover de subsidieverstrekking voldoet 

aan de voorwaarden van het desbetreffende steunkader;  

2.  De bedrijfsverplaatsing dient binnen de termijn te hebben plaatsgevonden zoals 

door het college is vastgesteld in de subsidiebeschikking. Wanneer aanvrager 

deze termijn dreigt te overschrijden dan dient hij daarvan terstond het college in 

kennis te stellen.  

 

Artikel 12. Uitbetaling en bevoorschotting van de subsidie 

Indien een beschikking tot toekenning van een subsidie wordt afgegeven vindt betaling 

van de bevoorschotting van de subsidie in één keer plaats op een nader in de 

beschikking tot subsidieverlening aangegeven moment. 

 

Artikel 13. Bijzondere, overgangs- en slotbepalingen 

1.  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling tegemoetkoming 

kosten bedrijfsverplaatsing in het kader van de structuurvisie 2030’. 

2.  In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet, beslist het college. 

3. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in 

De Woudenberger. 



 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 

de gemeente Woudenberg op  ……………………………………………. 2017. 

 


