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Wij willen u informeren dat wij de Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland op

15 mei 2018 hebben vastgesteld. Via het eveneens door ons op die datum vastgestelde

Openstellingsbesluit 2018 voor de Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland,

hebben wij bepaald dat de openstellingsperiode voor deze regeling loopt vanaf 17 september

2018 tot en met 31 december 2018

 

Beleidskader 

Een belangrijke beleidslijn in ons bedrijventerreinenbeleid (‘Vraaggericht bedrijventerreinenbeleid

Zuid-Holland’) is het streven naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Daarnaast hebben we in ons energiebeleid (Watt anders, Energieagenda 2016-2020-2050)

vastgesteld dat we streven naar een CO2-neutrale omgeving in 2035. 

 

Waarom een subsidieregeling?

Het zuinig omgaan met energie en het decentraal opwekken van duurzame energie draagt in

grote mate bij aan de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Het kennisinstituut TNO

heeft becijferd dat als alle bedrijventerreinen hun besparingspotentieel zouden benutten,

daarmee een derde van de ambitie van het Energieakkoord zou worden behaald. Toch hebben

nog maar weinig Midden en Kleinbedrijven (MKB)-bedrijven geïnvesteerd in duurzame energie.

Voor grotere bedrijven (met een verbruik van grofweg meer dan10.000 kWh en 5000 m3 gas) is

SDE+-subsidie van het Rijk beschikbaar, maar slechts ca. 15% van de bedrijven op

bedrijventerreinen voldoen aan deze criteria van deze SDE+-regeling. De overige 85% van de

bedrijven op bedrijventerreinen hebben een kleiner verbruik en komen voor SDE+-subsidie niet in

aanmerking.

 

Via onze Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 en de voorloper
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daarvan, zijn in 2016 en 2017 meer dan 20 projecten op bedrijventerreinen gesubsidieerd die

onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om over te gaan naar duurzame energie. Ook eerder zijn

dergelijke projecten uitgevoerd. Ze leiden soms tot investeringen door individuele bedrijven, maar

vaker wordt geconstateerd dat het voor de bedrijven niet interessant genoeg is om te investeren.

De lange terugverdientijd wordt vaak als belemmering genoemd.

Om de bedrijven te stimuleren om  toch zo snel mogelijk  in duurzame energie te investeren

hebben we nu de Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland vastgesteld en

bepaald dat vanaf 17 september 2018 tot en met 31 december 2018 op basis daarvan subsidie

kan worden aangevraagd door ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen (of stichtingen als

bedoeld in de Wet op de bedrijveninvesteringszones). 

 

Belangrijkste aspecten van de subsidieregeling

Voorwaarde voor een subsidieaanvraag is dat minimaal 5 ondernemers op een terrein willen

samenwerken aan een energieproject en daarvoor een uitgewerkte haalbaarheidsanalyse of

business-case kunnen overleggen. Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, geeft de

provincie 20% subsidie op de investering met een minimum van € 25.000 en een maximum van 

€ 200.000. Dergelijke regelingen, in iets andere vormen, zijn er o.a. ook in de provincies

Overijssel en Noord-Holland, met redelijk succes.

 

Er zijn, naast de opwek van duurzame energie en energiebesparing bij bedrijven op

bedrijventerreinen twee positieve neveneffecten.  Allereerst bevordert de regeling, door de

verplichting om met minimaal 5 bedrijven het project te starten én het feit dat de aanvraag alleen

door de betreffende ondernemersorganisatie ingediend kan worden, de samenwerking op het

bedrijventerrein. Daarnaast creëert de openstellingsperiode een momentum voor de bedrijven,

waardoor uitstellen (en afstellen) van investeringsbeslissingen minder aantrekkelijk wordt.

 

Subsidieplafond

In de Voorjaarsnota is een voorstel opgenomen om voor 2018 een subsidieplafond van € 1

miljoen voor deze regeling vast te stellen. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota op 27 juni

2018 neemt u hierover een besluit. Daarmee kunnen minimaal 5 en maximaal 40

energieprojecten gesubsidieerd worden. 

 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris, voorzitter,
 

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit
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