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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-586057646 (DOS-2016-

0003185)

Contact

M. Groen

m.groen@pzh.nl

Onderwerp:

Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en het chemie- en industriecluster in Zuid-Holland.

Publiekssamenvatting:

Gedeputeerde Staten (GS) hebben in het najaar 2016 een voorstel gedaan om in de begroting 

van 2017 extra investeringen te doen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland. 

Eén van de ambities hierbij is het versnellen van de transitie naar een innovatieve, duurzame 

toekomst. Om het chemie- en industriecluster in Zuid-Holland te versterken wordt voorgesteld om 

€ 7.500.000,- voor sleutelprojecten beschikbaar te stellen.

Vanuit het project Waste to Chemicals (W2C) is aan de provincie een financiële bijdrage 

gevraagd voor de realisatie van een fabriek in de Rotterdamse haven. Deze fabriek zal 

afvalstoffen omzetten naar duurzame chemische bouwstenen (methanol). Dit project wordt 

gezien als sleutelproject voor bovengenoemde ambitie.

Advies:

1) Het Statenvoorstel vast te stellen waarin Provinciale Staten wordt voorgesteld in te stemmen

met het voornemen van GS om maximaal € 7.500.000,-- beschikbaar te stellen vanuit de extra 

investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland, zoals aangekondigd in de 

Begroting 2017, ten behoeve van het project Waste to Chemicals en dit bedrag toe te voegen aan 

het Programma 3 Aantrekkelijk en concurrerend, Doel 3.1 Een groeiende, duurzame en 

innovatieve economie.

2) De publiekssamenvatting vast te stellen over het project Waste to Chemicals (W2C)

Besluit GS:
vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om 1 terminologie door te voeren in de 

stukken, daar waar nu de termen lening, financiёle bijdrage, steun en geld beschikbaar stellen door 
elkaar heen worden gebruikt.
.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: M. Groen Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Brandsma, WJM digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 april 2017 18 april 2017
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Bijlagen:

Statenvoorstel - Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en het chemie- en industriecluster 
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1 Toelichting voor het College

Voor de toelichting: zie Statenvoorstel “Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en het 

chemie- en industriecluster in Zuid-Holland”.

De opzet van een eventueel fonds wordt nog onderzocht en nader uitgewerkt. Een nadere 

uitwerking in het tweede kwartaal van 2017 zal nog ter besluitvorming zal worden voorgelegd. 

Deze verdere uitwerking zal vragen om additionele personele inzet. In het volgende besluit wordt

hier een voorstel voor gedaan.

Financieel en fiscaal kader:

In het najaar van 2016 hebben GS een voorstel gedaan om in de begroting van 2017 extra 

investeringen te doen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland. Eén van de ambities 

hierbij is het versnellen van de transitie naar een innovatieve, duurzame toekomst. Om het 

chemie- en industriecluster binnen de provincie Zuid-Holland te versterken wordt daarom aan PS 

voorgesteld in te stemmen met het voornemen van GS om maximaal € 7.500.000,-- beschikbaar 

te stellen ten behoeve van het project Waste to Chemicals en dit bedrag toe te voegen aan het 

Programma 3 Aantrekkelijk en concurrerend, Doel 3.1 Een groeiende, duurzame en 

innovatieve economie.

Juridisch kader:

Met het besluit van PS om in te stemmen met het voornemen van GS om maximaal € 7.500.000,-

- beschikbaar te stellen ten behoeve van het project Waste to Chemicals en dit bedrag toe te 

voegen aan het Programma 3 Aantrekkelijk en concurrerend, Doel 3.1 Een groeiende, 

duurzame en innovatieve economie, wordt GS in de gelegenheid gesteld een toezegging te 

doen aan het consortium W2C voor een financiële bijdrage.

2 Proces

Zie het Statenvoorstel “Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en het chemie- en 

industriecluster in Zuid-Holland”.

3 Communicatiestrategie

Het besluit van GS wordt alleen actief openbaar gemaakt. Andere communicatieve momenten 

komen later in het proces aan de orde, wanneer stappen zijn gemaakt in het project.
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