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Onderwerp

Incidentele subsidieverlening Energie Transitie Partners 

BV - Innovatiecluster Warmte Westland-Oostland

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

De provincie verleent een subsidie van in totaal € 300.000,00 voor twee jaar (2018-2019) aan 

Energie Transitie Partners (ETP) B.V. te Naaldwijk. ETP is opgericht op initiatief van de provincie, 

de gemeente Westland en de energiebedrijven Westland Infra en HVC om de verduurzaming van 

de energievoorziening  in het glastuinbouwgebied Greenport West-Holland te versnellen o.a. door 

benutten van aardwarmte. Deze vier partijen hebben afgesproken allemaal een gelijke bijdrage te 

leveren om ETP zijn doelstellingen te kunnen laten halen. De verleende subsidie is het deel van 

de provincie voor deze afspraak. De subsidie en het werk van ETP sluiten volledig aan op de 

ambities van de provincie om de energietransitie voortvarend vorm te geven zoals dit is 

vastgelegd in de Energieagenda Watt Anders. Deze subsidieverlening sluit bovendien aan op het 

in voorspraak van de statencommissie Duurzame Ontwikkeling door Provinciale Staten op 8 

november 2017 als afgedaan beschouwde behandelvoorstel voor de motie 720 Verduurzaming 

gebouwde omgeving en glastuinbouw.

Inhoud

Maatschappelijke opgave

De energietransitie is een zeer omvangrijke en urgente opgave waaraan de provincie op vele 

manieren bijdraagt. In de Energieagenda Watt Anders is de verduurzaming van de 

warmtevoorziening als een van de strategieën benoemd. Middels Motie 720 is het college ook 

opgeroepen om de transitie in gebouwde omgeving en glastuinbouw te versnellen. Ook het 

kabinet heeft maatregelen aangekondigd om het gasverbruik op zo kort mogelijke termijn terug te 

dringen. De subsidie past volledig in deze opgave. De glastuinbouw is grootverbruiker en met de 

ontwikkeling van aardwarmtebronnen en warmtenetten wordt een belangrijke reductie van het 

gasverbruik en de CO2-uitstoot in het glastuinbouwcluster bereikt.

Financiën en dekking

Dekking van het subsidiebudget voor de meerjarige incidentele subsidie van € 300.000,00 is in de 

begroting voorzien in Programma 3. Aantrekkelijk en Concurrerend, Doel 3.2 Schone en 

toekomstbestendige energie.

Juridische aspecten 

Conform artikel 11, eerste lid, onderdeel a van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 

2013 (Asv) wordt een subsidie geweigerd indien de te subsidiëren activiteit reeds in uitvoering is 

voordat de aanvraag is ingediend. Aangezien de subsidieaanvraag van ETP op 2 november 2017 

is ontvangen en de activiteiten eerder zijn aangevangen dient de subsidie te worden geweigerd. 
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Met artikel 11, derde lid, van de Asv kan er afgeweken worden van deze weigeringsgrond indien het 

project van bijzonder belang is.

Met toepassing van artikel 11, derde lid, van de Asv wordt afgeweken van de weigeringsgrond 

zoals opgenomen in artikel 11, eerste lid, onderdeel a van de Asv vanwege het bijzondere belang 

van het project Innovatiecluster Warmte Westland-Oostland. Het bijzondere aan dit project is dat 

met dit project op zeer concrete en slagvaardige wijze een sterke impuls aan de energie 

(warmte-) transitie wordt gegeven. Daarmee worden de overheidsdoelstellingen op het vlak van 

de energietransitie, verlaging van de CO2 uitstoot en verlaging van het gasverbruik gediend maar 

ook bereid de glastuinbouwsector zich hiermee voor op een fossielvrije toekomst (verduurzaming 

economie) en wordt een verbinding gelegd met de verduurzaming van de nieuwbouw van 

woningen in de gemeente Westland. Publieke en private partijen hebben gezamenlijk het initiatief 

genomen om ETP specifiek voor dit doel op te richten en ook dat is een bijzonder voorbeeld van 

publiek-private samenwerking.

Conform artikel 3, lid 5, onderdeel a van de Asv beslissen Gedeputeerde Staten uitsluitend over 

incidentele subsidieverleningen boven € 50.000,00 indien Provinciale Staten in een afzonderlijk 

besluit gelden voor de desbetreffende specifieke activiteit beschikbaar hebben gesteld of hebben 

ingestemd met het daartoe strekkende ontwerpsubsidiebesluit.

Proces

De fase van het beleidsproces

Beleidsuitvoering. 

De rol van externe partijen

De oprichting van ETP is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Westland, 

HVC en Westland Infra.

Procedure

Met deze subsidie kan Energie Transitie Partners B.V. zorgen voor het versnellen, initiëren en 

ontwikkelen van warmteprojecten in Westland-Oostland.
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Ontwerp-Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 20 februari 2018, met het besluitnummer 

PZH-2018-636002101;

Gelet op Artikel 4:23, derde lid, onderdeel d van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 

vijfde lid onderdeel a en artikel 11, derde lid, van de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland 

2013.

Besluiten:

In te stemmen met het bij dit besluit gevoegde ontwerpsubsidiebesluit van Gedeputeerde Staten

tot het verlenen van een meerjarige incidentele subsidie 2018-2019 ter grootte van maximaal 

€ 300.000,00 (€ 150.000,00 per jaar) voor de uitvoering van het project Innovatiecluster Warmte 

Westland-Oostland ten laste van doel 3.2 Schone en toekomstbestendige energie, budget 

Energietransitie, van Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend.

Den Haag, 25 april 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier, voorzitter,
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Bijlagen:

- Subsidieverlening Energie Transitie Partners BV - Innovatiecluster Warmte Westland-

Oostland

Den Haag, 20 februari 2018

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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