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Datum vergadering Gedeputeerde Staten
20 februari 2018

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-201 8-6360021 01 (DOS-201 7-
0008766)

Conlâc,t

EindtermijnStatus
A-Openbaar

Onderwerp
lncidentele subsidieverlening Energie Transitie Partners BV - lnnovatiecluster Warmte Westland-

Oostland

Publiekssamenvatting
De provincie verleent een subsidie van in totaal € 300.000,00 voor twee jaar (2O18-2O19) aan

Energie Transitie Partners (ETP) te Naaldwijk. ETP is opgericht op initiatief van de provincie, de
gemeente Westland en de energiebedrijven Westland lnfra en HVC om de verduuzaming van de

energievooziening in het glastuinbouwgebied Greenport WesþHolland 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. Het werk van ETP en de verleende subsidie sluiten volledig aan

op de ambities van de provincie om de energietransitie in de glastuinbouw en gebouwde

omgeving voortvarend vorm te geven zoals dit is vastgelegd in de Energieagenda Watt Anders.

De urgentie om het aardgasverbruik snel te verminderen is de laatste tijd alleen maar

toegenomen en de activiteiten van ETP dragen daar in belangrijke mate aan bij.

Advies
1. Te verlenen een meerjarige incidentele subsidie 2018-2019 van maximaal € 300.000,00 aan

Energie Transitie Partners B.V. voor uitvoering van de voorbereidingsfase en de initiatieffase van

het project lnnovatiecluster Warmte Westland-Oostland, onder voorbehoud van instemming met

het hiertoe strekkende ontwerpsubsidiebesluit door Provinciale Staten.

2. Vast te stellen de betaling van het voorschot van € 240.000,00 in meerdere termijnen aan

Energie Transitie Partners B.V. voor uitvoering van de voorbereidingsfase en de initiatieffase van

het project lnnovatiecluster Warmte Westland-Oostland, onder voorbehoud van instemming met

het ontwerpsubsidiebesluit als bedoeld onder 1 door Provinciale Staten.

3. Vast te stellen het statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld in te
stemmen met het ontwerpsubsidiebesluit als bedoeld onder 1.
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4. Vast te stellen de brief aan Energie Transitie Partners 8.V., inhoudende de besluiten onder 1

en 2, betrekking hebbende op een meerjarige incidentele subsidie 2018-2019 voor uitvoering van

de voorbereidingsfase en de initiatieffase van het project lnnovatiecluster Warmte Westland-

Oostland.

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel voor besluitvorming voor een

meerjarige incidentele subsidie 2018-2019 aan Energie Transitie Partners B.V. voor uitvoering

van de voorbereidingsfase en de initiatieffase van het project lnnovatiecluster Warmte Westland-

Oostland.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om de
spreiding van de uitbetaling van het subsidiebedrag te wijzigen in € 150.000 in 2018 en € 1 50.000
in 2019.

Bijlagen
- Subsidieverlening Energie Transitie Partners BV - lnnovatiecluster Warmte Westland-

Oostland
- Statenvoorstel - Subsidieverlening Energie Transitie Partners BV - lnnovatiecluster

Warmte Westland-Oostland - DO5-201 7-0008766
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I Toelichting voor het Gollege

Zie Statenvoorstel

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 300.000,00

Programma : Programma 3. Aantrekkelijk en Concurrerend

Doel : Doel 3.2 Schone en toekomstbestendige energie

Budget : Energietransitie

Financiële risico's : Er zijn geen fìnanciële risico's omdat de financiële verplichting

is voozien in de begroting. De hoogte ervãn is gemaximeerd tot het in de begroting opgenomen

bedrag in het besluit en de beschikking.

De verdeling van het subsidiebedrag per jaar is als volgt:

- € 1 50.000,00 voor 2018;

- € 1 50.000,00 voor 2019.

De dekking vindt plaats in de begroting vanuit de budgetten 2O18 en 2O19.

Juridisch kader

Zie Statenvoorstel.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7'.1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) bij de provincie Zuid-Holland een gemotiveerd bezwaarschrift indienen

Dit bezwaar wordt niet ven¡racht, omdat er conform de aanvraag subsidie verleend wordt.

Aangezien het project in 2O17 is aangevangen, zou de subsidieaanvraag conform artikel 11,

eerste lid, onderdeel a van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 in principe

geweigerd moeten worden. Hiervan wordt met toepassing van artikel 11, derde lid, van de

Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 afgeweken vanwege het bijzondere belang van

het project lnnovatiecluster Warmte Westland-Oostland.

2 Proces

Zie Statenvoorstel

3 Communicatiestrategie

De openbare informatie uit deze beschikking wordt opgenomen in het openbaar subsidieregister:

www.zuid-holland.nl/subsidies onder Openbaar Subsidieregister. ln dit register wordt de

projectnaam en de naam van de subsidieontvanger vermeld. Adresgegevens en

bankrekeningnummers worden ter bescherming van de privacy echter niet opgenomen.

Tevens moet deze beschikking binnen 20 werkdagen na besluitvorming ter kennisgeving

aangeboden worden aan de Europese Commissie.
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