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Onderwerp

Ondertekening Letter of Cooperation 2018 met Deltalinqs e.a. 

Publiekssamenvatting
De provincie Zuid-Holland heeft op 12 oktober 2016 de energieagenda “Watt Anders”

vastgesteld. In deze agenda heeft de provincie zich ten doel gesteld de CO2 emissie in Zuid-

Holland met minimaal 85%  te reduceren. De grootste CO2 emissie in Zuid-Holland wordt

veroorzaakt door de industrie. Samen met de Provincie, de gemeente Rotterdam en het

havenbedrijf Rotterdam heeft het Deltalinqs Energy Forum , van de werkgeversvereniging van het

Rotterdams Haven en Industrieel Complex, de jaarlijkse Letter of Cooperation opgesteld om de

energietransitie bij de industrie te versnellen. In de energieagenda Watt Anders is aangegeven

dat de provincie samen wil werken met de industrie via een Coalition of the Willing. Door deze

Letter of Cooperation 2018 (LOC 2018)  te ondertekenen, geeft de provincie invulling aan dit deel

van de energieagenda Watt Anders.

 

Advies

1 . Aan te gaan de Letter of Cooperation tussen Deltalinqs, gemeente Rotterdam,

Havenbedrijf Rotterdam en de bedrijven Shell, BP, Eneco, AKZONobel, Stedin,  APMT,

WHG, AVR, TNO en Air Products  waarin met elkaar de intentie wordt uitgesproken

samen stappen te zetten in de energietransitie;

2. De publiekssamenvatting vast te stellen voor het aangaan en ondertekenen van de Letter

of Cooperation met Deltalinqs, gemeente Rotterdam, ministerie van EZ en diverse

bedrijven;

3. Vast te stellen het nieuwsbericht Bedrijfsleven haven, provincie en gemeente aan de slag

met transitie.

 

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS,

bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te
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geven aan de heer H. Weber, gedeputeerde voor energie om de Letter of Cooperation met

Deltalinqs, de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en de bedrijven Shell, BP,

Eneco, AKZONobel, Stedin,  APMT, WHG, AVR, TNO en Air Products namens de Provincie

Zuid-Holland  te ondertekenen.

 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
Letter of Cooperation
20171121_machtigingsbrief_CdK_LOC-ondertekening
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1 Toelichting voor het College

 

Op 5 december 2017 zal een Letter of Cooperation (LOC) worden ondertekend door de gemeente

Rotterdam, Deltalinqs, de Provincie, het Havenbedrijf Rotterdam en een aantal bedrijven die als

ambassadeurs uit het havenindustrieel bedrijfsleven gaan functioneren om uitvoering te geven

aan acht letters of cooperation.

De LOC’s zijn verdeeld onder de volgende  thema’s; op het gebied van Energie efficiëncy, het

opwekken van duurzame energie, het inzetten van alternatieve energiedragers en grondstoffen

en op het verwijderen van CO2  (CC(U)S). 

Deelnemende bedrijven richten zich met name op het identificeren, organiseren en uitvoeren van

kansrijke ketengerichte en gebiedsgerichte projecten die in de vorm van een Letter of

Cooperation op hoofdlijnen zijn vastgelegd onder andere in de ambities uit de energie-agenda

“Watt Anders” van de provincie. Op deze wijze verbinden we de partijen meer aan onze eigen

energieagenda en kan op deze manier de provincie beter inspelen op de behoeften van het

bedrijfsleven. Door de algemene LOC mede  te ondertekenen, denkt en stuurt de provincie mee

en scharen  we ons achter de actieve houding van de bedrijven op het Haven en Industrieel

Complex in het kader van de energietransitie. 

Financieel en fiscaal kader:

Ondertekening van deze LOC heeft geen financiële consequenties. In de Letter of Cooperation is

de volgende clausule opgenomen:

 

Door ondertekening van deze Letter of Cooperation zijn er geen juridische en financiële

verplichtingen tussen partijen aangegaan.

 

De LOC’s bevatten wel een intentieverklaring voor een provinciale bijdrage in de kosten van

projecten die voortvloeien uit de LOC’s. Deze bijdragen  worden gedekt binnen doel doel 3 – 2

Schone en toekomstbestendige energie.

De wijze waarop de provincie Zuid-Holland deze middelen bijdraagt zal per aanvraag worden

beoordeeld. Daarna zal de daartoe behorende besluitvormingsprocedure worden gevolgd.

 

Indien een dergelijke provinciale bijdrage onverhoopt niet binnen de exploitatie van doel 3 – 2

Schone en toekomstbestendige energie kan worden gedekt, zal dat apart ter besluitvorming

worden voorgelegd aan GS en/ of PS, voor zover van toepassing.

  

Juridisch kader:

Met het ondertekenen ontstaat een juridische binding met andere partijen. Echter uit deze LOC

vloeien geen juridische verplichtingen. Wel geeft de provincie aan zich mede in te zetten voor de

energietransitie in het havengebied van Rotterdam. De LOC’s worden al enkele jaren door de

partijen ondertekend. Dit jaar is het tweede jaar dat de provincie mede ondertekent.

 

De Commissaris van de Koning is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op
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grond van artikel 176 Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de

door de CdK afgegeven machtiging wordt de heer H. Weber, gedeputeerde voor energie om de

Letter of Cooperation met Deltalinqs, de gemeente Rotterdam,  Havenbedrijf Rotterdam en de

bedrijven Shell, BP, Eneco, AKZONobel, Stedin,  APMT, WHG, AVR, TNO en Air Products

namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

 

2 Proces

Voorafgaand aan het opstellen van de energieagenda is op 14 maart 2016 een Captains of

Industry dinner gehouden waarin de wens om te komen tot een Coalition of the Willing (COW)

naar voren is gebracht. Deze COW is daarom in de energieagenda verwoord. Na verder

sondering bij het bedrijfsleven en Deltalinqs is aansluiten bij de LOC’s van het Deltalinqs Energy

Forum als meest kansrijk naar voren gekomen omdat de COW aansluit bij dit bestaande gremium

en men het aantal gremia het liefst zo veel mogelijk beperkt.

 

3 Communicatiestrategie

 

Voor het ondertekenen van de LOC is een nieuwsbericht opgesteld.

 


