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Contact

L. van Arkel

06 46992012

l.van.arkel@pzh.nl

Onderwerp

Randvoorwaarden Waste to Chemistry (uitwerking Amendement 570)

Publiekssamenvatting
Op 31 mei hebben Provinciale Staten besloten maximaal € 7.500.000,-- bij te dragen aan het 
project Waste to Chemistry, in de vorm van een lening. Als uitwerking van amendement 570 bij 
voornoemd besluit worden nu de randvoorwaarden voor de lening voor het project Waste to 
Chemistry, ter goedkeuring voorgelegd aan Provinciale Staten.

Een privaat consortium van het project Waste to Chemistry (WtC) wil een fabriek bouwen in het 
Rotterdamse havengebied, die afvalstoffen omzet naar duurzame chemische bouwstenen 
(methanol). De geproduceerde methanol kan vervolgens worden omgezet in onder meer 
azijnzuur (voor bijvoorbeeld vezels en lijmen), verdikkingsmiddelen en dimethylether (schone 
drijfgassen). Deze stoffen worden nu nog vrijwel volledig uit fossiele bronnen gemaakt. De 
geplande fabriek biedt hiervoor een duurzaam alternatief en levert een bijdrage aan de transitie 
naar circulaire economie.

De innovatieve grondstoffenfabriek is gebaseerd op een technologie van het Canadese bedrijf 
Enerkem. Het gaat hier om de introductie van een nieuwe technologie die voor het eerst op een 
commerciële schaal op een ander continent wordt geïmplementeerd. Hiervoor moet een hele 
nieuwe waardeketen en markt worden ontwikkeld, wat om samenwerking van meerdere partijen 
vraagt. De provincie Zuid-Holland werkt in de projectuitwerking samen met publieke (Gemeente 
Rotterdam, het ministerie van Economische zaken en Klimaat en Innovation Quarter) en private 
partijen (AkzoNobel, AirLiquide, Enerkem en Havenbedrijf Rotterdam).

De indicatieve totale projectomvang bedraagt ongeveer € 180.000.000,--. De publieke partijen, 
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-
Holland, ondersteunen de ontwikkeling en werken een gezamenlijk plan uit voor hun financiële 
bijdrage aan het project. Het grootste deel van de totale investering wordt door de private partijen 
gedragen.

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar L. van Arkel Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Weekers, JJF digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas
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Advies
1. Statenvoorstel vast te stellen en daarmee Provinciale Staten de  randvoorwaarden voor de 

lening voor het project Waste to Chemistry ter goedkeuring voor te leggen, conform 
amendement 570.

2. De publiekssamenvatting bij het voorstel ‘randvoorwaarden Waste to Chemistry’ vast te 
stellen. 

Besluit GS
Vastgesteld met tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om (in de publiekssamenvatting) 
op te nemen dat het initiatief mede de oorsprong vindt in eerdere motie en amendement van PS 
en tevens dat een zeer aanzienlijke financiële bijdrage wordt geleverd door het bedrijfsleven. In 
het Statenvoorstel op pagina 2 bij Vergunningverlening vervalt in de eerste regel het woord 
“onafhankelijke”.

Bijlagen
Statenvoorstel - Randvoorwaarden Waste to Chemistry - DOS-2017-0008934
Randvoorwaarden Waste to Chemistry 
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1 Toelichting voor het College

Zie Statenvoorstel 

Financieel en fiscaal kader:

Dit voorstel legt de randvoorwaarden voor het verstrekken van een lening ter goedkeuring voor

aan Provinciale Staten en heeft als zodanig geen financiële consequenties. Het daadwerkelijke 

besluit om een begrotingssubsidie in de vorm van een lening te verstrekken zal aan uw Staten 

worden voorgelegd. In de huidige begroting is dekking geregeld voor een maximaal bedrag van 

€ 7.500.000,-- in de reserve Versterking Economie programma 3 

Juridisch kader

Met dit besluit worden de kaders gesteld waarbinnen de begrotingssubsidie in het vervolgtraject 

verleend kan worden.

2 Proces

Om in de komende fase de lening te kunnen verstrekken is aanvullende besluitvorming van 

Provinciale Staten nodig. Het gaat hierbij om het opnemen van een begrotingssubsidie, in de 

vorm van een lening, in de begroting 2018. Hierbij worden de subsidieontvanger en het maximale 

lening bedrag vastgesteld.  Indicatieve planning is om dit bij voorjaarsnota te regelen. 

Gedeputeerde Staten kunnen hierna een besluit nemen over de subsidiebeschikking en de 

daaraan gekoppelde lening overeenkomst inclusief voorwaarden (looptijd, rente, etc.). Hierbij 

moet rekening worden gehouden met de kaders van dit besluit en voorjaarsnota (maximaal 

bedrag en ontvanger).

3 Communicatiestrategie

Bij een finaal investeringsbesluit zal in gezamenlijkheid met het consortium een 

communicatiebericht worden verzonden. 
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