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Besluit van 15 december 1994, houdende
tweede wijziging van het Besluit subsidies
regionale investeringsprojecten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van
21 september 1994, nr. WJA/JZ 94067094;
Gelet op artikel 2 van de Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ;
De Raad van State gehoord (advies van 21 november 1994,
nr. W10.94.0578);
Gezien het nader rapport van de voornoemde staatssecretaris van
13 december 1994, nr. WJA/JZ 94086541;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten1 wordt gewijzigd
als volgt:
A
In artikel 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Het eerste en tweede lid worden vervangen door:
1. Onze Minister verstrekt op aanvraag subsidie aan degene die een
project tot stand brengt in een bij regeling van Onze Minister aangewezen
gemeente.
2. Bij een regeling als bedoeld in het eerste lid kan Onze Minister
bepalen voor welke soorten projecten in de onderscheiden gemeenten
subsidie kan worden verstrekt. Daarbij kan hij onderscheid maken tussen:
a. vestigingsprojecten en uitbreidingsprojecten ter zake waarvan de
aanvraag om subsidie wordt ingediend binnen vijf jaar na de datum van
eerste inschrijving van het bedrijf in het handelsregister of, indien
inschrijving van een in dezelfde gemeente gevestigd, tot hetzelfde
concern behorend bedrijf op een eerdere datum heeft plaatsgevonden,
binnen vijf jaar na die eerdere datum;
b. andere uitbreidingsprojecten;
c. projecten als bedoeld onder a, die van bijzonder belang zijn voor de
regionale economie en waarvan de subsidiabele kosten door Onze
Minister zijn geraamd op f 30 000 000,00 of meer.
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2. Het derde lid vervalt.
3. Het vierde lid wordt vernummerd tot het derde lid.
B
In artikel 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In het eerste lid wordt «In geval van een uitbreidingsproject als
bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b of c, of tweede lid, onder b of c,»
vervangen door: In geval van een uitbreidingsproject.
2. In het vierde lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot
van onderdeel b door een puntkomma, een nieuw onderdeel c toegevoegd, luidende:
c. uitbreidingsprojecten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder c.
C
In artikel 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Het eerste lid wordt vervangen door:
1. De subsidie bedraagt:
a. in geval van een project als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a:
20 procent van de subsidiabele kosten, met dien verstande dat voor de
berekening van het subsidiebedrag de kosten in aanmerking genomen
worden tot ten hoogste f 18 000 000,00;
b. in geval van een project als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder b:
15 procent van de subsidiabele kosten, met dien verstande dat voor de
berekening van het subsidiebedrag de kosten in aanmerking genomen
worden tot ten hoogste f 8 000 000,00;
c. in geval van een project als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder c:
een door Onze Minister te bepalen percentage van de subsidiabele kosten.
D
Artikel 11 vervalt.
E
Het derde lid van artikel 12 wordt vervangen door:
3. Indien als gevolg van buitenlandse concurrentie ten aanzien van de
vestigingsplaats spoed is vereist, kan Onze Minister subsidie toezeggen
op een aanvraag die nog niet geheel voldoet aan de wettelijke
voorschriften. In dit geval kan Onze Minister, in afwijking van artikel 2,
derde lid, ook subsidie toezeggen aan een natuurlijke persoon of
rechtspersoon die eerst door uitvoering van het project ondernemer zal
worden.
F
In artikel 13 worden in het eerste lid de onderdelen a en b vervangen
door:
a. indien hij de subsidiabele kosten van het project op minder dan
f 10 000 000,00 raamt;
b. in geval bij regeling van Onze minister is bepaald dat subsidie zal
worden verstrekt voor projecten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder
c, indien hij de subsidiabele kosten op minder dan f 30 000 000,00 raamt;
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G
Artikel 27 vervalt.
H
De bijlagen 1, 2 en 3 vervallen.

ARTIKEL II
Op voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit gedane
subsidietoezeggingen en ingediende aanvragen om toezegging van een
subsidie blijft het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten van
toepassing zoals het voor die datum luidde.
1

Stb. 1993, 263, gewijzigd bij besluit van
18 januari 1994, Stb. 59.
Het advies van de Raad van State is openbaar
gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Economische Zaken.
Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage
gelegde stukken worden opgenomen in het
bijvoegsel bij de Nederlandse Staatscourant
van 9 mei 1995, nr. 89.

ARTIKEL III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 15 december 1994
Beatrix
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
A. van Dok-van Weele
Uitgegeven de vijfentwintigste april 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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NOTA VAN TOELICHTING
Aan het onderhavige besluit ligt geen beleidswijziging ten grondslag.
Het betreft slechts een wijziging van technische aard, teneinde de
flexibiliteit te vergroten. Daarbij gaat het om de gebieden en de soorten
projecten die in die gebieden worden ondersteund. Dienaangaande zijn
regelmatig wijzigingen aan de orde als gevolg van veranderingen in de
economische situatie in de betrokken regio’s, in het bijzonder op het
gebied van de werkloosheid en de internationale concurrentie op het
gebied van steunmaatregelen. Die wijzigingen behoeven, gelet op artikel
93 van het EG-Verdrag, de instemming van de Commissie van de
Europese Gemeenschappen. De Commissie geeft haar instemming in het
algemeen slechts voor een beperkte periode, die soms niet langer is dan
één jaar. Het is van groot belang, dat de betrokken wijziging dan zo snel
mogelijk in werking kan treden. Indien daartoe eerst een algemene
maatregel van bestuur tot stand gebracht moet worden, kan een groot
deel van het jaar, waarvoor de subsidieverlening door de Commissie is
toegestaan, al zijn verstreken tegen het tijdstip waarop de maatregel in
werking treedt.
Daarom voorziet het onderhavige besluit erin de gebieden waarin
projecten worden ondersteund en de soorten projecten die daarvoor in
aanmerking komen aan te wijzen bij ministeriële regeling.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om artikel 11, dat voorafgaande
advisering door regionale ontwikkelingsmaatschappijen omtrent
aanvragen verplicht stelde, te doen vervallen. In de praktijk is gebleken
dat daaraan niet in alle gevallen behoefte bestaat. Uiteraard laat dit de
mogelijkheid onverlet om in die incidentele gevallen waarin wel behoefte
aan een advies van een ontwikkelingsmaatschappij bestaat zo’n advies in
te winnen.
Het onderhavige besluit brengt geen wijzigingen met zich mee ten
aanzien van de aspecten, die van belang zijn voor de uitvoering en
handhaving van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten.
Onderdeel G van artikel I voorziet in het vervallen van een overgangsbepaling, die geen betekenis meer heeft voor nieuwe subsidietoezeggingen.
De overgangsregeling van het onderhavige besluit, artikel II, verzekert, dat
het vervallen van artikel 27 geen gevolgen heeft voor de afwikkeling van
reeds gedane subsidietoezeggingen.
De zakelijke inhoud van het voorgenomen besluit is bij brieven van 19
augustus 1994 meegedeeld aan beide Kamers der Staten-Generaal
(kamerstukken II 1993/94, 20 527, nr. 28).
De onderhavige wijziging behoeft, gelet op haar technische aard, niet de
instemming van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
Niettemin is zij wel ter kennis van de Commissie gebracht. Een op het
gewijzigde Besluit subsidies regionale investeringsprojecten gebaseerde
ministeriële regeling die zou afwijken van het besluit, zoals het luidde
voor de wijziging, behoeft die instemming uiteraard wel.
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
A. van Dok-van Weele
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