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Voorwoord

Voor u ligt het Energieakkoord Greenport Westland-Oostland.
Het akkoord toont de grote ambitie van alle partijen om de eerste energieneutrale Greenport van het
land te worden. Het is een belangrijke stap in het streven om als glastuinbouw de eerste
klimaatneutrale sector van Nederland te worden.
Ook als nieuwkomer in de Greenboard ben ik daar trots op.
Het Energieakkoord toont de inspanningen van de verschillende partijen om dat doel dichterbij te
brengen. Het illustreert ook hoeveel innovatiekracht er op energiegebied in de Greenport aanwezig is en
toont het commitment van de partners om dit vast te houden en verder uit te bouwen.
De energietransitie is een proces van lange adem, waarin we ongetwijfeld nog een grote
verscheidenheid aan problemen en belemmeringen van uiteenlopende aard tegenkomen.
Ik ben ervan overtuigd, gezien de energie en wil die partijen aan de dag leggen in alle projecten en
initiatieven, dat we samen in staat zijn deze belemmeringen weg te nemen en de transitie waar we als
Greenport voor staan tot een succes te maken.
Dit akkoord vervult hierin een belangrijke rol. Het bindt partijen, het biedt een podium voor afstemming
en verrijking en fungeert als kweekvijver voor nieuwe kansrijke initiatieven. Dat laatste is ook nodig:
met alleen de beschreven lopende initiatieven komen we er niet. We moeten gezamenlijk scherp blijven
op kansen en nieuwe initiatieven omarmen.
Onder de vlag van dit akkoord kunnen we ook anderen meenemen en uitnodigen deel te nemen cq. hun
steentje bij te dragen in het bereiken van deze doelstellingen.
Op deze plaats wil ik José van Egmond hartelijk bedanken, die met de energie die bij het onderwerp past
een belangrijke stuwende kracht achter de totstandkoming van dit akkoord is geweest. Als haar
opvolger in de functie van Ambassadeur Energie van de Greenport hoop ik deze lijn voort te zetten.
Ik kijk ernaar uit om samen met u de schouders onder de uitvoering van dit akkoord te zetten.

Bob van der Deijl
Ambassadeur duurzaamheid en energie
Greenport Westland-Oostland

Energieakkoord (samenwerkingsovereenkomst)
BEGRIPPENLIJST
Klimaatneutraal

Onder klimaatneutraal wordt verstaan dat processen van de Greenport Westland Oostland niet
bijdragen aan klimaatverandering doordat er geen CO2 wordt uitgestoten.
SLA

Service Level Agreement, een afspraak waarin is vastgelegd welke prestatie wordt geleverd in welke
periode voor welke kosten.
Ambassadeurs

Ambassadeurs van het Energieakkoord zijn partijen die actief de afspraken uit het akkoord uitdragen
en meewerken aan het realiseren van de in het akkoord genoemde doelstellingen.
Greenport Westland-Oostland

Stichting Greenport Westland-Oostland is een zogenoemde triple helix-organisatie. Ondernemers,
overheden en kennisinstellingen werken binnen de Stichting samen aan een duurzame en vitale
toekomst voor het regionale tuinbouwcluster.
HNT

Het Nieuwe Telen. Het betreft de toepassing van nieuwe technieken die bijdragen aan
energiebesparing, duurzame teelt of efficiëntere teelt.
Programmaplan

Het programmaplan maakt de afspraken uit het Energieakkoord operationeel en is als onlosmakelijke
bijlage verbonden aan het Energieakkoord.
Coalitie HOT

Samenwerkingsverband van overheden en bedrijfsleven voor de Herstructurering en Ontwikkeling van
de Tuinbouwsector.

*

VISIE EN AMBITIE GREENPORT WESTLAND-OOSTLAND
Greenport Westland-Oostland is de mondiale tuinbouwkern voor voeding, gezondheid en
welbevinden. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen zetten zich in door samen te
werken aan een gezonde toekomst. Greenport Westland-Oostland wil de eerste Greenport
zijn die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen (Klimaatneutraal en emissieloos).
Om deze ambitie tot uitvoering te brengen hebben partijen besloten om een
samenwerkingsovereenkomst (Energieakkoord) te sluiten.

PARTIJEN
Bedrijven:
AgroEnergy , gevestigd te Delft
Ammerlaan the Green Innovator * , gevestigd te Pijnacker
Anthura * , gevestigd te Bleiswijk
Bunnik Plants * , gevestigd te Bleiswijk
Duijvestijn Tomaten * , gevestigd te Pijnacker
Dunea , gevestigd te Zoetermeer
ETP , gevestigd te Naaldwijk
Koppert Cress * , gevestigd te Monster
OCAP , gevestigd te Schiedam
Telersvereniging Prominent * , gevestigd in De Lier
Rabobank Midden Zuid-Holland
Rabobank Westland
Royal FloraHolland * , gevestigd te Naaldwijk

*

De partijen die zijn aangeduid met een * tekenen het energieakkoord als ambassadeur conform artikel 7 - ii

Sectororganisaties
Bedrijvenvereniging Noukoop Balijade
DAGO *
Energie Bedrijf Overbuurtsche Polder
LTO Glaskracht – Programma Kas als Energiebron
LTO Glaskracht Midden Zuid-Holland
LTO Glaskracht Westland
Stichting Greenport Westland-Oostland *
Warmtecoöperatie Noordpolder
Warmtecoöperatie Zuidplas
Warmtecoöperatie Wilgenlei

Overheden:
Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard
Gemeente Brielle
Gemeente Lansingerland
Gemeente Midden-Delfland
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Westland
Gemeente Westvoorne
Gemeente Zuidplas
Provincie Zuid-Holland

Kennisinstellingen:
Delphy Improvement * , gevestigd te Bleiswijk
Haagse Hogeschool *
WageningenUR Glastuinbouw * , gevestigd te Bleiswijk
*

*

De partijen die zijn aangeduid met een * tekenen het energieakkoord als ambassadeur conform artikel 7 - ii

OVERWEGENDE DAT:

A. Inspanningen van diverse partijen
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Partijen een bijdragen willen leveren aan klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen door
middel van concrete projecten en trajecten binnen Greenport Westland-Oostland;
Klimaatneutraal, schoon en zuinig produceren en vervoeren uiteindelijk nodig is om echt
duurzaam te zijn en om duurzame producten te leveren;
De provincie Zuid-Holland (PZH) vaart wil zetten achter de energietransitie en de
Energieagenda van de Provincie maatregelen bevat om energie te besparen en versneld over
te stappen op schone energiebronnen, zoals geothermie, onder andere door participatie in
coalitie HOT (er wordt vanuit de provincie € 100.000,= beschikbaar gesteld voor 8
geothermieprojecten in het Westland en het Oostland), (industriële) restwarmte optimaal
te benutten en te investeren in energie infrastructuur;
De Metropoolregio Den Haag Rotterdam met de Roadmap Next Economy inzet op doelen en
projecten vanuit de Smart Energy Delta (duurzame energie en CO2-reductie) en Circulaire
economie (Biobased) die samenvallen met de Energiedoelen en -projecten van dit
Energieakkoord;
Greenport Westland-Oostland in 2015 een visie 2030 heeft opgesteld en haar visie op het
gebied van ‘energieneutraal’ en ‘emissieloos’ wil bekrachtigen en vertalen naar concrete
projecten;
LTO Glaskracht in nauwe samenwerking met PZH en gemeenten werkt aan het organiseren
van ondernemersclusters in de glastuinbouwgebieden Westland-Oostland gericht op
warmte;
De modernisering/herstructurering van de glastuinbouwbedrijven binnen Greenport
Westland-Oostland gecombineerd wordt met schone energie- en watersystemen. De
ambitie is om Greenport Westland-Oostland de komende jaren te ontwikkelen tot sector
met de schoonste energie ter wereld.
De sector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen is aangewezen als Topsector. Een van de
sectoren waar de Nederlandse economie op draait en die een impuls leveren aan innovatie.
De sector levert een belangrijke bijdrage aan de mondiale voedselvoorziening,
voedselveiligheid, gezondheid en welbevinden;

B. Overige overwegingen
9. De tuinbouw naast klimaat-en duurzaamheidsdoelstellingen nog diverse andere redenen
heeft om te streven naar klimaatneutraal produceren en vervoeren:
• Fossiele energie is duur en vormt een groot onderdeel van de kostprijs
van tuinbouwproducten
• De sector wil minder afhankelijk zijn van de prijsvorming van fossiele
brandstoffen en de onbestendige voorzieningszekerheid van aardgas

•

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

De sector wil de marktpositie behouden en versterken ('licence to
deliver') evenals maatschappelijk draagvlak ('licence to produce');
Om deze redenen de glastuinbouwsector, LTO Glaskracht Nederland, met de overheid,
ministerie van EZ, in de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020
de sectorale landelijke energiedoelen en ambities heeft afgesproken. In het najaar van
2017 komt op de Meerjarenafspraak een update met een nadere uitwerking van
klimaatneutrale glastuinbouw en een CO2-emissiedoel voor 2030. In het kader van dit
akkoord is tevens een kennis- en innovatieaanpak & -financiering overeengekomen:
het programma Kas als Energiebron, alsmede een stimuleringskader
(subsidieregelingen). Het Energieakkoord Greenport Westland-Oostland zet in op het
ondersteunen, versterken en benutten van de landelijke aanpak op het terrein van
kennisuitwisseling, coördinatie warmte & CO2 en Het Nieuwe Telen-initiatieven vanuit
en voor de glastuinbouwbedrijven, -gebieden en -opleidingen in Greenport WestlandOostland;
De partijen in Greenport Westland-Oostland de redenen en noodzaak om te streven
naar energieneutraal produceren en vervoeren onderschrijven;
LTO Glaskracht Noord is via LTO Glaskracht Nederland onderdeel van de
Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020. De ambities genoemd in
die afspraak en deze samenwerkingsovereenkomsten versterken elkaar;
Kennisinstellingen een bijdrage leveren aan opleidingen en de inhoudelijke ontwikkeling
van innovatie- en demonstratiecentra, studiekassen en ondernemerschap;
Diverse ondernemers en kennisinstellingen bezig zijn met innovaties in het
productieproces. De koplopers van de Nederlandse tuinbouw zijn gevestigd in Greenport
Westland-Oostland;
De tuinbouw zijn (mondiale) significantie door de jaren heen heeft bewezen. En dat de
potentie voor de komende decennia zeker zo groot zijn;
Onder de huidige economische omstandigheden er belemmeringen bestaan, zowel aan
de vraagzijde als aan de aanbodzijde van energie, die een snelle verdere opstart en
uitrol van projecten vooralsnog in de weg staan;
Deze belemmeringen niet alleen van financiële aard zijn;
Het wegnemen van deze belemmeringen in een gezamenlijke aanpak vraagt;
Een energieakkoord op verschillende manieren een bijdrage kan leveren aan de doelen
en ambities van de verschillende partijen:
a) een programmaplan met resultaten
b) een programmatische aanpak en het bundelen van projecten, kennis en partijen
waardoor de kansen op versnelling richting een eerste Greenport die niet meer
afhankelijk is van fossiele brandstoffen wordt vergroot
c) een versnellende werking m.b.t. de energietransitie richting doelen 2030 en 2050
en daarmee bijdraagt aan de provinciale, gemeentelijke en landelijke
doelstellingen om klimaatneutraal te worden
d) het creëren van eenheid en focus in overlappende programma’s en projecten
e) het wegnemen van belemmeringen bij energietransitieprojecten

f)

het toegevoegde waarde bieden voor de ondernemer en maatschappij; het
bijdragen aan een verbeterd vestigingsklimaat door een goede goedkope
energievoorziening voor bedrijven en het kans bieden om geld te verdienen;
g) het creëren van een bredere bewustwording onder een grotere groep ondernemers
h) het creëren van een lokale doorwerking vanuit het Nationaal Energieakkoord
20. Het bundelen en uitvoeren van projecten binnen een programma-aanpak door
Greenport Westland-Oostland een middel is om hier concreet vorm aan te geven;
21. Er nu een momentum is bereikt waarover partijen enthousiast zijn en hierbij over willen
gaan tot een gezamenlijke aanpak waarbij bundeling van projecten, organisatie en
financiële instrumenten op een kosteneffectieve wijze bijdraagt aan zowel de klimaatals economische doelstellingen van partijen;
22. Met deze insteek partijen al met elkaar op lokaal niveau samenwerken in de regio en de
verschillende gemeenten en als voorbeeld kunnen dienen voor andere regio’s:

DE PARTIJEN SPREKEN AF:
Artikel 1. Ambities en doelen van de samenwerkingsovereenkomst
1.1

1.2

Partijen conformeren zich aan de doelen zoals die zijn vastgelegd in akkoorden op
Europees, nationaal en regionaal niveau (zie bijlage 1). Deze doelen zijn verwoord in
artikel 1.2
Ambities en doelen in het energieakkoord zijn:
i. 2020
I.
Energiebesparing van 5,5 PJ ten opzichte van het referentiejaar 2011
(zijnde 50% van de nationale doelstelling zoals verwoord in het
Nationaal Energieakkoord)
II.
14% van de gebouwen en kassen verwarmen met duurzame warmte
(geothermie en restwarmte)
III.
Nieuwe kassen klimaatneutraal en 50% van de bestaande kassen
klimaatneutraal
IV.
Maximale CO2-emissie van 2,3 Mton (zijnde 50% van de nationale
doelstelling)
ii. 2030
I.
40% minder CO2-uitstoot t.o.v. 2013 en waarvan 50% vanuit
verduurzaming
II.
50% van warmtegebruik komt uit duurzame bronnen
iii. 2050
I.
Klimaat neutrale kassen

Artikel 2. Organisatie en aansturing uitvoering Energieakkoord
2.1 Aan de doelen als bedoeld in artikel 1.2 wordt invulling gegeven met het
programmaplan(bijlage 2) wat integraal onderdeel uitmaakt van de
overeenkomst.
2.2 De uitvoering van het Energieakkoord wordt aangestuurd door een
programmaregisseur. Deze regisseur wordt gehuisvest bij de stichting Greenport
Westland-Oostland. De stichting faciliteert de uitvoering van het programmaplan,
en de werkomgeving van één of meer programma-adviseurs, en eventuele
administratieve ondersteuning.
2.3 Voor de aansturing van de programmaregisseur wordt een stuurgroep ingesteld, in
ieder geval bestaande uit een gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland en de
Algemeen Directeur (i.c. de programmamanager) van Greenport WestlandOostland en de Ambassadeur Duurzaamheid van Greenport Westland-Oostland.
De Stuurgroep bestaat uit minimaal vijf leden waarbij rekening wordt gehouden
met de mate van betrokkenheid van partijen bij actuele projecten en
ontwikkelingen
2.4 De programmaregisseur behartigt de belangen van alle betrokken partijen
zorgvuldig en gelijkelijk en stelt zich onafhankelijk op.
2.5 (Minimaal) tweemaal per jaar worden alle deelnemers aan deze
samenwerkingsovereenkomst opgeroepen voor vergadering, om door de
programmaregisseur geïnformeerd te worden over de voortgang van het
programma Energieakkoord Greenport Westland-Oostland.
2.6 De Stuurgroep overlegt ieder jaar tenminste twee keer met de
programmaregisseur over de voortgang van de activiteiten volgens het jaarplan.
De programmaregisseur legt hierbij steeds verantwoording achteraf af over de
activiteiten en uitgaven.

Artikel 3. Rol programmaregisseur
De programmaregisseur voert het Energieakkoord uit. Hij/zij is primair verantwoordelijke voor het
verbinden en aanjagen van projecten en het wegnemen van belemmeringen in de projecten. Een verdere
uitwerking van de taken van de programmaregisseur is te vinden in paragraaf 3.1.2 van het
Programmaplan.

Artikel 4. Principes van samenwerking
4.1
4.2

Partijen treden op als ambassadeur van het Energieakkoord en ondersteunen waar
mogelijk projecten die in dit akkoord worden uitgevoerd.
Wederzijds vertrouwen, open communicatie en transparantie zijn essentiële
bouwstenen in het komen tot de doelen op lange termijn.

4.3

4.4
4.5

Met het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst worden door partijen
geen exclusieve rechten verkregen. Dit geldt tevens indien uit deze
samenwerkingsovereenkomst overheidsopdrachten voortkomen.
Partijen onderkennen daarbij dat voor de realisatie van energieprojecten vanuit
overheidsorganisaties deze volgens de aanbestedingsregels worden gegund.
Partijen onderkennen dat uit de werkzaamheden van de programmaregisseur
individuele deelprojecten kunnen voortvloeien waar bijzondere rechten of voorwaarden
aan gekoppeld zijn. Hiervoor worden benodigde overeenkomsten of contracten
opgesteld, en hierover wordt tijdig en transparant gecommuniceerd binnen het
programma.

Artikel 5. Jaarplan, jaarbegroting, jaarverslag, jaarrekening, programmaplan
5.1

5.2

De programmaregisseur stelt op basis van het programmaplan een gedetailleerd
jaarplan op bestaande uit: de uit te voeren werkzaamheden, een jaarbegroting voor de
activiteiten van programma, binnen de financiersmogelijkheden zoals beschreven in
artikel 7, vast te stellen door de Stuurgroep.
Stichting Greenport Westland-Oostland stelt binnen twee maanden na ieder
programmajaar een financiële verantwoording op.

Artikel 6. Inhoud Jaarplan en monitoring van projecten
6.1

6.2

6.3

In het jaarplan wordt beschreven welke activiteiten in het programmajaar worden
uitgevoerd, met welke partijen, en wat per activiteit de beoogde resultaten aan het eind
van het programmajaar zijn, een en ander onverlet de eigen taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de desbetreffende samenwerkingspartij(en). Daarbij wordt
aangegeven in welke mate deze resultaten zullen bijdragen aan het beoogde effect
zoals benoemd in artikel 1.
Resultaten worden gemeten op regionaal niveau (Greenport Westland-Oostland)
waarbij wordt aangesloten op meetmethodes die landelijk worden gebruikt bij de
Meerjarenafspraken Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020. Op de volgende
aspecten wordt gemonitord:
i. CO2-emissie
ii. Energieverbruik (warmte en elektriciteit)
iii. Aandeel duurzame energie (warmte en elektriciteit)
iv. Energie efficiency
Bij de monitoring van de resultaten wordt de volgende aanpak gehanteerd:
i. Het uitvoeren van een nulmeting
ii. Het verder definiëren van de doelen voor 2030 en 2050 en het terugrekenen
naar 1 januari 2018
iii. De jaarlijkse resultaten worden afgezet tegen de uit ii. afkomstige prognose.
iv. Bepalen van korte termijn-, middellange- en lange termijninterventies (acties,
planning en resultaten) om de resultaten parallel te laten lopen aan de
prognose

6.4 Voor het doen van de nulmeting (6.3i) en het bepalen van de resultaten op regionaal
niveau (6.2) wordt gebruik gemaakt van de Energiemonitor Glastuinbouw WECR. De
programmaregisseur zal een monitoringplan opstellen.

Artikel 7. Financiering activiteiten energieakkoord inclusief programmaregisseur
7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

De activiteiten van het Energieakkoord en de programmaregisseur worden als volgt
bekostigd:
i. Initiële bijdragen door partijen, € 5.000,- per partij per jaar;
ii. Kennisinstellingen en ambassadeurs zijn vrijgesteld van het betalen van het
onder i genoemde bedrag;
iii. De provincie draagt tot een plafond van € 100.000,- per jaar bij aan als
bijdrage in de uitvoering van de taken van de in het kader van het akkoord
aan te stellen programma regisseur, zoals beschreven in het
programmaplan.
iv. De bijdragen van de Provincie worden betaald in de vorm van subsidie of
vergoeding in het kader van een opdrachtverlening aan de partij onder wiens
verantwoordelijkheid een project wordt uitgevoerd
Provincie Zuid-Holland draagt daarnaast € 100.000,- bij aan een van de aangesloten
initiatieven, te weten de ontwikkeling van geothermie (via de coalitie HOT voor het
Westland en Oostland). Deze bijdrage maakt dus geen deel uit van de begroting van het
akkoord zelf, maar betreft wel een belangrijke impuls om de doelen van het akkoord te
halen.
Stichting Greenport Westland-Oostland stelt, zolang Greenport Westland-Oostland
gehuisvest is in Hortiversum in Zoetermeer, capaciteit beschikbaar voor
administratieve ondersteuning, te waarderen op een 'in kind'-bijdrage van € 25.000,-;
De genoemde bijdragen volstaan voor de inzet van de programmaregisseur voor 0,8 FTE
per jaar voor een opstartfase van een jaar en de uitvoering van het programma .
Partijen maken een eventuele directe financiële bijdrage, voorafgaand aan het lopende
programmajaar, over naar de Stichting Greenport Westland-Oostland.

Artikel 8. Inspanningen partijen
8.1

Partijen participeren in de inhoudelijke voorbereiding en uitvoering van die projecten en
verdere activiteiten van het programma waarbij deze partij zelf belang heeft in
afstemming met de programmaregisseur. Een partij doet dit via personele inzet en
eventueel ook door aanvullend extra financiële middelen ter beschikking te stellen voor
de inhoudelijke voorbereiding van specifieke projecten en activiteiten.

Artikel 9. Uittreding, toetreding
9.1

Een partij is gerechtigd om zijn deelname aan de samenwerkingsovereenkomst na het
eerste jaar te beëindigen. Een partij die wil uittreden, kondigt dit bij de
programmaregisseur aan en bevestigt dit binnen een maand na deze mededeling

9.2

9.3

schriftelijk. Rechten en verplichtingen over en weer worden op de eerste dag na de
mededeling vastgesteld en verrekend. Nadat een partij is uitgetreden is geen financiële
bijdrage verschuldigd voor het dan ingegane nieuwe programmajaar.
Er wordt naar gestreefd dat nieuwe partijen toetreden tot de
samenwerkingsovereenkomst. Den programmaregisseur doet hiervoor voorstellen aan
de Stuurgroep die hierover besluit.. Nieuw toegetreden partijen zullen dezelfde rechten
en plichten hebben als de huidige partijen in de samenwerkingsovereenkomst.
In geval een of meer partijen ophouden te bestaan dan treedt de rechtsopvolger niet
automatisch in de plaats van de opgeheven partij maar dient daartoe een verzoek in. De
Stuurgroep besluit over dit verzoek.

Artikel 10. Geschillenregeling
10.1
10.2

10.3

10.4

Op de samenwerkingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Indien zich zaken voordoen die aan de samenwerkingsovereenkomst gerelateerd zijn,
maar waarin deze samenwerkingsovereenkomst niet voorziet, zullen de partijen in
redelijkheid en billijkheid tot een oplossing proberen te komen.
Alle geschillen in verband met deze samenwerkingsovereenkomst of met afspraken die
daarmee samenhangen, worden beslecht via mediation. Partijen kiezen samen een
mediator.
Indien mediation niet tot een oplossing leidt zal de zaak worden voorgelegd aan de
bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 11. Duur van de samenwerkingsovereenkomst
11.1

11.2

De samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan vanaf de datum van ondertekening
tot en met 31 december 2020. Een half jaar voor het einde van deze periode overleggen
partijen over voortzetting, al dan niet in gewijzigde vorm, of beëindiging van deze
Samenwerkingsovereenkomst en de onderwerpen en doelen van de samenwerking.
In geval van beëindiging van de samenwerking maken partijen onderling afspraken over
de wijze van beëindiging van de samenwerking, waaronder mede begrepen een
mogelijke onderlinge verdeling en/of voortzetting van projecten en activiteiten die
binnen het programmaplan Greenport Westland-Oostland.

Artikel 12. Slotbepalingen
12.1

12.2

De bij deze overeenkomst gevoegde bijlagen behoren tot de afspraken van deze
samenwerkingsovereenkomst. Wanneer er strijdigheid is tussen de overeenkomst en
een projectvoorstel, dan prefereert de overeenkomst.
Partijen zijn niet gerechtigd rechten en/of verplichtingen uit deze
Samenwerkingsovereenkomst over te dragen aan een derde partij, tenzij zij daarvoor
schriftelijke toestemming hebben van alle andere Partijen.

12.3

Is of wordt deze Samenwerkingsovereenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend,
dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het
ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en
verbindend zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde bereiken als de oorspronkelijke
bepalingen.

Getekend te Delft, 5 oktober 2017:

BIJLAGEN
Bijlage 1: Doelen van het Energieakkoord
Bijlage 2: Programmaplan

Bijlage 1: Doelen Energieakkoord

