
Laatste kans op HIRB subsidie 
 
De Provincie Noord-Holland zet zich al jaren in voor de herstructurering van verouderde 
bedrijventerreinen. In het Provinciaal HerstructureringsProgramma (PHP) is aangegeven welke 
bedrijventerreinen prioriteit hebben bij de herstructurering. Deze terreinen komen in principe in 
aanmerking voor provinciale subsidie, waarbij de provincie de financiële inzet richt op twee sporen: 
 
               1.             Het opknappen van de openbare ruimte op bedrijventerreinen, hiervoor dient de 

subsidieregeling HIRB Light  
               2.             Het herontwikkelen van private ruimte op bedrijventerreinen, hiervoor dient de 

subsidieregeling HIRB Privaat  
 
Recent zijn deze regelingen geëvalueerd. De belangrijkste conclusie is dat de uitvoeringsregelingen 
een positieve bijdrage leveren aan het realiseren van herstructurering op bedrijventerreinen.  
Dit jaar zal voor de laatste keer subsidietenders HIRB worden opengesteld. Voor de subsidieregeling 
HIRB Light is een budget van € 3,5 miljoen beschikbaar en voor de HIRB Privaat is kan voor € 4,5 
miljoen aan subsidie worden aangevraagd. In de regelingen komen drie categorieën 
herstructureringsactiviteiten voor subsidie in aanmerking:  
 
1.    Fysieke verbeteringen: eenmalige investeringen in de publieke of private ruimte van een 

bedrijventerrein; 
2.    Procesmanagement: externe begeleiding van de herstructurering die is gericht op het versnellen 

van het proces of de inrichting en financiering van duurzaam beheer; 
3.    Onderzoek: de inzet van externe kennis en ervaring voor het uitvoeren en opstellen van 

haalbaarheidsonderzoeken, herstructurerings- en inrichtingsplannen.  
 
In de periode van 2 april tot en met 2 mei 2013 worden voor beide regelingen tenders opengesteld.  
De aanvraagformulieren en de update van het PHP 2013 kunt u vinden op de Provincie website.  
Link: Aanvraagformulieren HIRB Light 
Link: Aanvraagformulieren HIRB Privaat 
 
Spreekuren HIRB 2013 
 
Ook dit jaar organiseert de Provincie Noord-Holland samen met het Projectbureau Herstructurering 
Bedrijventerreinen (PHB) en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) spreekuren voor 
subsidieaanvragers.  
U kunt tijdens deze spreekuren concrete vragen stellen over uw subsidieaanvraag. Per project heeft 
men 20 minuten de tijd om uw vragen te beantwoorden. Mocht u hier interesse in hebben kunt u 
zich aanmelden bij mevrouw Kim Ruijs – ruijsk@noord-holland.nl of 023-514 4792 
Zij zal u inplannen en een tijd met u overleggen.  
 
Spreekuur Noord-Holland Noord (bestemd voor deze regio): 
Woensdag 13 maart 2013  
13.00 – 17.00 
Adres: Kantoor NHN, Comeniusstraat 10, 1817 MS Alkmaar 
 
Spreekuur Noord-Holland Zuid (bestemd voor deze regio): 
Maandag 18 maart 2013 
13.00 – 17.00 
Adres: Kantoor SADC, Evert van de Beekstraat 356, Toren C 2e etage, 1118 CZ Schiphol 
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