
Grote Oogst 

Met het project ‘Grote Oogst’ geeft de provincie uitvoering aan haar ambitie en intentie om de 

verduurzaming van bedrijventerreinen te versnellen. Enerzijds omdat de verduurzaming een 

belangrijke bijdrage kan leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Anderzijds omdat 

duurzame bedrijventerreinen een voorwaarde zijn voor een toekomstbestendige economie. Vanuit 

Grote Oogst nemen we als provincie een actieve rol op 13 bedrijventerreinen: dit zijn de terreinen 

waar veel kansen én grote opgaven liggen binnen o.a. de prioritaire thema’s Energie, Circulaire 

Economie, Klimaatadaptatie en Stikstof. Grote Oogst moet daarbij gezien worden als een handreiking 

richting lokale stakeholders om samen de handschoen op te pakken om te komen tot een integraal 

plan dat de lokale opgaven verbindt, versnelling tot stand brengt, kansen verzilvert en uiteindelijk 

impact realiseert. Provincie Noord-Brabant acteert daarin vanuit het adagium “richting geven; 

beweging stimuleren; mogelijk maken”.    

Financiële bijdrage Provincie Noord-Brabant 

De (lokale) overheden en het bedrijfsleven staan samen aan de lat voor de versnelling van de transitie 

richting duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Om deze versnelling met elkaar te 

kunnen realiseren zullen er activiteiten uitgevoerd moeten worden waar kosten mee gemoeid zijn. Een 

gezamenlijk inspanning betekent wat de provincie betreft ook een gezamenlijke financiering. De 

Provincie Noord-Brabant stelt daarom per Grote Oogst terrein een bedrag ter beschikking van 

maximaal €250.000,-  

 

Dit is een maximumbedrag en enerzijds afhankelijk van de ambities en de voorgestelde activiteiten. 

En anderzijds van de mate van co-financiering van de overige partijen, waarbij de provincie maximaal 

1/3 van de totale kosten voor haar rekening neemt. De bijdrage is daarnaast uitdrukkelijk bedoeld voor 

de uitvoering van het Plan van Aanpak en niet voor de totstandkoming daarvan.     

 

De bijdrage van Provincie Noord-Brabant krijgt de vorm van een zogenaamde ‘bijdrageregeling’. Dit 

heeft als voordeel dat er meer maatwerk mogelijk is. En dat de beoordeling en verlening van de 

bijdrage eenvoudiger en daarmee sneller tot stand kan komen. De aanvrager en begunstigde voor de 

bijdrage is vanwege deze opzet ten allen tijden de gemeente. Afhankelijk van hoe de uitvoering 

georganiseerd en belegd is, kan de gemeente besluiten het bedrag naar een derde partij door te 

leggen. De gemeente blijft als penvoerder echter altijd verantwoordelijk voor de (financiële) rapportage 

en verantwoording.    

 

Gezamenlijk Plan van Aanpak 

De basis voor een aanvraag uit de bijdrageregeling is een Plan van Aanpak dat we in gezamenlijkheid 

met elkaar ontwikkelen en opstellen. Indien alle deelnemende partijen, inclusief provincie, akkoord zijn 

met het Plan van Aanpak en dit formeel bekrachtigen door ondertekening van het Plan van Aanpak óf 

een samenwerkingsovereenkomst die naar het Plan van Aanpak verwijst komt de desbetreffende 

gemeente daarmee in aanmerking voor een bijdrage.    

 

Dit document is bedoeld als handreiking en basis voor wat betreft de inzet en verwachtingen die de 

provincie heeft t.a.v. het ambitieniveau en de reikwijdte van zowel de plannen van aanpak als de 

samenwerking. Het is daarnaast van belang om te vermelden dat de provincie inzet op een 

(gebieds)gerichte en integrale aanpak van de opgave. Dat betekent dus het zoveel mogelijk bundelen 

van kansen, opgaven, plannen en lopende projecten op de verschillende thema’s, waarbij de provincie 

met name inzet op Energie, Circulaire Economie, Klimaatadaptatie en Stikstof. En deze met elkaar in 

verband brengen. Er kan daarom per gemeente/bedrijventerrein slechts eenmaal een aanvraag 

ingediend worden.  



 

We richten ons in het Plan van Aanpak enerzijds op strategische activiteiten en interventies die 

substantiële impact hebben, of die randvoorwaardelijk zijn voor de transitie op de verschillende 

(prioritaire) thema’s. En die dus ingaan op de specifieke lokale kansen en opgaven in het kader van 

een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan het 

ontwikkelen van een energie- of grondstoffenhub, de ontwikkeling van een warmtenet, het organiseren 

van (publieke) laadinfra en andere buffermogelijkheden om zon-op-dak mogelijk te maken, of het 

opzetten van een energiehandelsplatform. We beogen daarmee richting en focus aan te brengen, 

passend bij de specifieke context van de locatie: de kansen en opgaven voor verduurzaming zijn op 

een bedrijventerrein waar veel chemische industrie zit immers anders dan op een terrein waar met 

name maakindustrie of grootschalige logistiek te vinden is. Het gebruik van data om de juiste 

kernopgaves en gerichte activiteiten en strategische interventies te identificeren dient de basis 

daarvoor te zijn.  

Anderzijds richten we ons op het laagdrempelig faciliteren van verduurzaming voor bedrijven middels 

een meer generiek programma. Daarnaast is een bepaalde organisatiegraad en het organiseren van 

uitvoeringskracht van essentieel belang voor het slagen van een plan. Het Plan van Aanpak bevat 

daarom op zijn minst de volgende onderdelen:  

 

1. Ambities en doelstellingen 

2. Lokale kansen en opgaven 

3. Concrete activiteiten en programma 

4. Verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden 

5. Manier van samenwerking, sturing en monitoring 

6. Looptijd en planning van individuele activiteiten/projecten 

7. Begroting en dekking van de uitvoering 

Voorwaarden voor indiening 

Aanvullend en in verdere uitwerking van de bovenstaande onderdelen hanteert de provincie de 

volgende richtinggevende kaders voor de formele deelname en bekrachtiging van het plan van 

aanpak: 

 

Algemeen: 

1. Het Plan van Aanpak richt zich op één van de bedrijventerreinen die door Provincie Noord-

Brabant zijn aangemerkt als Grote Oogst terrein. 

2. Het op te stellen Plan van Aanpak is op zijn minst een gezamenlijke inspanning van 

gemeente, provincie (al dan niet via en met VNO-NCW Co-Creatie) en parkmanagement en/of 

ondernemersvereniging. Bij voorkeur wordt deze minimale coalitie uitgebreid met andere 

lokale stakeholders zoals het waterschap, de regionale ontwikkelingsmaatschappij, de 

netbeheerder, omgevingsdienst en andere relevante partijen die nodig zijn om de transitie 

vorm te geven en te versnellen.  

3. De gezamenlijke inspanning dient formeel te worden bekrachtigd door de betrokken partijen 

middels ondertekening van het Plan van Aanpak, of een samenwerkingsovereenkomst, Green 

Deal, etc. die naar het Plan van Aanpak verwijst. 

4. Het Plan van Aanpak behelst een periode van tenminste 3 jaar, maar tot uiterlijk 31 december 

2026.    

 

Inhoudelijk: 

5. In het Plan van Aanpak worden op zijn minst concrete ambities, doelstellingen en acties 

gedefinieerd op drie van de vier provinciale prioritaire thema’s (Energie, Circulaire Economie, 

Klimaatadaptatie en Stikstof). Dit mag uiteraard aangevuld worden met andere lokaal 

relevante thema’s.  



6. Het Plan van Aanpak bevat doelstellingen en een samenhangend programma van projecten 

en activiteiten om deze doelstellingen te behalen, inclusief het beoogde resultaat per activiteit, 

het beoogde tijdspad en de kosten.  

7. In het Plan van Aanpak wordt aannemelijk gemaakt dat deze activiteiten en projecten een 

gerichte en substantiële bijdrage leveren aan de verduurzaming en het (economisch) 

toekomstbestendig maken van het terrein. Dit hangt samen met de lokale kansen en opgaven 

op het specifieke terrein. Het gebruik van data om de kansen en opgaven te identificeren en te 

onderbouwen wordt toegejuicht.  

8. In het Plan van Aanpak wordt expliciet aandacht besteed aan: 

a. Enerzijds gerichte, strategische activiteiten die substantiële impact hebben en/of 

randvoorwaardelijk zijn voor de transitie op de (middel)lange termijn. En die passen bij 

de specifieke context en opgave van de locatie. 

b. In het kader van netwerkschaarste is een verkenning naar een manier om te komen 

tot een systeem waarin de opwek, opslag, conversie en het gebruik van 

elektriciteit/energie zoveel mogelijk lokaal georganiseerd wordt minimaal één 

onderdeel van deze strategische activiteiten. 

c. En anderzijds op activiteiten die gericht zijn op het (laagdrempelig) faciliteren van 

verduurzaming van bedrijven. 

 

Organisatie en Samenwerking: 

9. Het Plan van Aanpak geeft een beschrijving van het consortium dat deelneemt, de 

organisatiestructuur en de governancestructuur.  

10. Daarnaast wordt de verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden van de 

deelnemende partijen (inclusief eigenaarschap van (deel)projecten) expliciet gemaakt. 

11. Het Plan van Aanpak agendeert ook (zicht op) continuering van samenwerking en activiteiten 

in het kader van verduurzaming na de projectperiode.  

 

Monitoring en rapportage: 

12. Het Plan van Aanpak laat zien hoe de voortgang en resultaten van het project gemonitord. Er 

dient daarbij onderscheid gemaakt te worden tussen project-indicatoren en effect-indicatoren.  

a. Project-indicatoren bestaan bijvoorbeeld uit aantal opgestarte projecten, aantal 

deelnemers, opgehaalde co-financiering, etc. 
b. Effect-indicatoren betreffen de manier waarop het behalen van 

resultaten/doelstellingen wordt gemonitord, met daarin in ieder geval aandacht voor: 

i. Vermindering CO2-uitstoot 

ii. Besparing energieverbruik 

iii. Inzet en gebruik hernieuwbare energie 

iv. (Her)gebruik van grondstoffen en materialen 

v. Klimaatadaptatie, in de vorm van hittestress, wateroverlast en droogte 

vi. Stikstofuitstoot  

13. Minimaal elk half jaar worden de deelnemers aan het Plan van Aanpak geïnformeerd over de 

voortgang en de behaalde resultaten. Er wordt een strategisch overleg gefaciliteerd waarin de 

voortgang/resultaten besproken kunnen worden en waarin de aanpak indien nodig bijgestuurd 

kan worden. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt met genomen besluiten en 

actiepunten.    

14. Er wordt jaarlijkse een voortgangsrapportage ingediend. Deze mag bestaan uit een 

stoplichtenmodel met een korte inhoudelijke toelichting voor de afzonderlijke projecten en een 

update van de te monitoren indicatoren.  

 

Financieel: 

15. De bijdrage van PNB aan de activiteiten in het Plan van Aanpak is maximaal 1/3 van het totaal 

benodigde bedrag tot een maximum van €250K.  



16. Dat betekent dat de overige financiering moet bestaan uit zowel publieke als private bijdragen, 

waarbij het uitgangspunt is dat maximaal 2/3 van de totale kosten publiek gefinancierd zijn. 

17. Vanuit de publieke partijen mogen zowel regulier werk als inzet van (interne) capaciteit geen 

onderdeel zijn van de co-financiering en/of de kosten. Er wordt aan de (lokale) publieke 

partijen dus een additionele bijdrage in cash gevraagd. 

18. Private bijdragen aan het project mogen voor maximaal de helft uit in-kind bijdragen bestaan. 

Indien dit om uren gaat, mogen deze tegen een maximaal uurtarief van € 100,- worden 

gewaardeerd.  

19. Kosten gemaakt vanaf 1-1-2022 komen in aanmerking voor subsidie. Het gaat echter steeds 

om kosten gemaakt voor de uitvoering van activiteiten die (uiteindelijk) onderdeel zijn van het 

Plan van Aanpak, en niet voor kosten om te kómen tot een PvA. Uitzondering hierop is het 

(laten) uitvoeren van een integrale scan/roadmap om inhoudelijk richting te geven aan het 

Plan van Aanpak.  

 

Openstelling bijdrageregeling en indiening 
De bijdrageregeling wordt op 25 juli 2022 geopend en sluit op 31 oktober 2022. Gemeenten kunnen 

via de website van de Provincie Noord-Brabant een aanvraag indienen.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/bijdrageregeling_verduurzamen_bedrijventerreinen_grote_oogst_subsidie_176869

