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Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

Met deze brief spreken wij onze steun uit voor de door de gemeente Westland en haar

samenwerkingspartners in te dienen Regiodeal bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit. Desgewenst kunt u deze brief als bijlage bij uw in te dienen regiodeal voegen.

  

Met de realisatie van het Warmte Systeem Westland wordt ingezet op verduurzaming, innovatie

en economische groei van de Greenport West Holland. Beschikbaarheid van ruim voorradige,

betaalbare en duurzame energie is een belangrijke randvoorwaarde voor het behoud van

concurrentiekracht van de Greenport West Holland en de Mainport Rotterdam. 

 

Deze regiodeal past in het kader van de gemaakte afspraken in het Energieakkoord Greenport

West Holland, bij de ambities van de Impulsagenda Greenports 3.0 en de provinciale

energieagenda Watt Anders. Uw plannen sluiten aldus goed aan bij onze ambities en agenda’s.

Als provincie steunen we daarom ook van harte de door gemeente Westland in te dienen

regiodeal. 

 

Regiodeal Warmte Systeem Westland

Het behoud van concurrentiekracht is van grote waarde voor economische activiteiten van zowel

de Greenport als de Mainport in de Zuid-Hollandse regio. Verduurzaming en innovatie in deze

sectoren draagt hieraan bij. Ontwikkeling van het warmtesysteem is nodig om de ingezette

modernisering van de tuinbouw te versnellen, en daarmee de versterking van de

concurrentiepositie. Tegelijktijd biedt dit kansen voor de verduurzaming van de gebouwde

omgeving. Met het realiseren van het Warmte Systeem Westland wordt het mogelijk gemaakt om

zowel lokale aardwarmte als restwarmtebronnen uit het Rotterdamse havencluster te benutten;

een zg. innovatief systeem, met levering uit meerdere bronnen is in lijn met de uitgangspunten

die Rijk en provincie nastreven tav warmtetransportnetten. Een concurrende en klimaatneutrale

glastuinbouw is van (inter)nationaal belang, evenals de duurzame Mainport Rotterdam.

http://www.zuid-holland.nl
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Als provincie onderschrijven wij de door de gemeente Westland in te dienen regiodeal waarmee

gevraagd wordt om extra financiële steun vanuit de Rijksoverheid. Met deze steun geeft het Rijk

net die extra impuls die nodig is om warmte infrastructuur te realiseren. Economische versterking,

innovatie en verduurzaming staan centraal.

 

Na onze steun en betrokkenheid te hebben uitgesproken middels deze brief, zien wij graag de

door u ingediende regiodeal Warmte Systeem Westland tegemoet

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

   

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


