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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-712849092 DOS-2015-
0005387

Onderwerp

Verhoging deelplafond “Lokale warmtenetten” voor provinciale cofinanciering binnen het

programma Kansen voor West II 2019

 
Advies

1 . Vast te stellen deelplafond voor provinciale cofinanciering, onder de subsidieregeling

cofinanciering Efro Zuid-Holland, binnen het programma Kansen voor West II, onder de

prioritaire as van omschakeling naar koolstofarme economie, voor projecten die een bijdrage

leveren aan de ontwikkeling en uitrol van lokale warmtenetten voor het verduurzamen van de

warmtevoorziening van bestaande gebouwen en woningen in Zuid-Holland ad € 3.223.386,-

te verhogen met € 520.279,24;

2. Te bepalen dat het Besluit tot verhoging van het deelplafond “Lokale warmtenetten” voor

provinciale cofinanciering binnen het programma Kansen voor West II 2019 wordt

gepubliceerd in het Provinciaal Blad; 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het verhogen van het deelplafond “Lokale

warmtenetten” voor provinciale cofinanciering binnen het programma Kansen voor West II

2019;

4. Vast te stellen het persbericht over verhoging van het deelplafond voor provinciale

cofinanciering “Lokale warmtenetten” binnen het programma Kansen voor West II 2019,

onder de prioritaire as van omschakeling naar koolstofarme economie, voor projecten die een

bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitrol van lokale warmtenetten voor het

verduurzamen van de warmtevoorziening van bestaande gebouwen en woningen in Zuid-

Holland;

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over verhoging van het deelplafond voor provinciale

cofinanciering “Lokale warmtenetten” binnen het programma Kansen voor West II 2019,

onder de prioritaire as van omschakeling naar koolstofarme economie, voor projecten die een

bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitrol van lokale warmtenetten voor het

verduurzamen van de warmtevoorziening van bestaande gebouwen en woningen in Zuid-

Holland.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1 . Mandaatbesluit managementautoriteit op EFRO West Nederland inzake cofinanciering  Zuid-
Holland 
2. Verzoek verhoging deelplafond ZH CO2 reductie
3. Persbericht wijziging subsidieplafond cofinanciering EFRO

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 12 november 2019 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Kansen voor West II is een gezamenlijk programma van de vier Randstadprovincies en de vier

grote steden om de regionale economie een innovatieve en duurzame impuls te geven. Het

programma wordt voor een deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale

Ontwikkeling (EFRO). Alle partijen hebben ook zelf middelen ingebracht. 

 

In maart 2015 hebben Provinciale Staten een subsidieplafond van € 12,85 miljoen voor de

subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland vastgesteld voor de periode 2015 t/m 2020

voor projecten gericht op innovatie en duurzame energie binnen het operationele programma

Kansen voor West II. 

 

Tot 1 juni 2018 was binnen de prioritaire as 2 “Ondersteuning van de omschakeling naar een

koolstofarme economie” van het programma een deelplafond vastgesteld voor het verlagen van

de CO2 emissie in Zuid-Holland door de toepassing van biomassa in plaats van fossiele

grondstoffen. In de afgelopen 3 jaar is hiervoor minimale interesse geweest. Dit heeft ertoe geleid

dat op  1 juni 2018 de openstelling is dichtgezet. 

Op de valreep heeft een initiatief nog een project ingediend. Dit initiatief behaalde te weinig

punten van de deskundigencommissie Kansen voor West II waardoor de subsidie niet toegekend

is. Het initiatief is tegen dit oordeel in bezwaar gegaan. Het bezwaar is niet gegrond verklaard. 

Het subsidiebedrag van € 970.057,24 (= € 520.279,24 provinciale cofinanciering en € 449.778,-

uit EFRO-middelen) dat het initiatief had aangevraagd, is nu vrijgekomen. 

 

Op 5 februari 2019 heeft GS binnen deze regeling onder de prioritaire as 2 van het programma

een deelplafond van € 3.223.386 vastgesteld, voor provinciale cofinanciering te besteden aan

projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitrol van lokale warmtenetten voor

het verduurzamen van de warmtevoorziening van bestaande woningen en gebouwen in Zuid-

Holland. Naast provinciale cofinanciering zijn ook Europese middelen (EFRO) ad € 840.828,-

beschikbaar gesteld. Hiermee is in totaal € 4.064.214,-  beschikbaar voor cofinanciering voor dit

soort projecten.

  

Sinds vaststelling van dit deelplafond is er veel interesse getoond voor deze cofinanciering. In

april 2019 is het project “Groenoord te Schiedam”  ingediend. Ruim 900 bestaande woningen met

vooruitzicht op 5.000 woningen worden verduurzaamd en aangesloten op een warmtenet. De

verwachting is dat dit jaar nog 3,6 miljoen euro subsidie aan dit project wordt toegekend. Om nog

1 à 2 warmte-initiatieven te kunnen ondersteunen is het voorstel om de vrijgekomen middelen te

koppelen aan dit soort projecten. 

 

Aan Gedeputeerde Staten wordt gevraagd om het huidige deelplafond “voor projecten die

bijdragen aan de ontwikkeling en uitrol van lokale warmtenetten voor het verduurzamen van de

warmtevoorziening van bestaande gebouwen en woningen in Zuid-Holland” te verhogen met de

vrijgekomen middelen (= € 520.279,24) naar € 3.752.665.24,-.

 

De vrijgekomen Europese middelen (EFRO) ad € 449.778,- komen ook voor deze

warmteprojecten beschikbaar. Dit laatste maakt geen onderdeel uit van dit besluit. Hiermee is in
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totaal € 5.034.271 ,24 beschikbaar voor cofinanciering van projecten die bijdragen aan de

ontwikkeling en uitrol van lokale warmtenetten.

 

Dit draagt bij aan de ambitie om aardgas uit te faseren in de gebouwde omgeving, zoals

beschreven in het Klimaatakkoord alsook in onze Energieagenda “Watt anders” en daarvan

afgeleide warmteplan “Anders Verwarmen”. Concreet betekent dit voor Zuid-Holland dat circa

1 ,6 miljoen huishoudens hun woningen1 op een andere manier moeten verwarmen dan met

aardgas. Het is een complexe opgave en heeft impact op iedereen.

 

Het totale (provinciale en EFRO middelen samen) subsidiepercentage is maximaal 50% van de

totale subsidiabele kosten. De middelen zullen verleend worden door de Managementautoriteit

volgens de gewijzigde subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland (zie bijlage).

 

Financieel en fiscaal kader

Verhoging deelplafond projecten die bijdragen aan ontwikkeling lokale warmtenetten 

 

Totaalbedrag excl. BTW  : € 520.279.24,-

Programma   : Programma 3 - Ruimte, Wonen en Economie

Financieel risico’s : Geen financiële risico’s. Er vindt geen wijziging plaats in de

hoogte van het subsidieplafond, maar een verdeling van

middelen door het openstellen van een deelplafond. 

   

Juridisch kader

Gedeputeerde Staten kunnen een door Provinciale Staten vastgestelde subsidieplafond

onderverdelen in deelplafonds voor afzonderlijke onderdelen van de regels, waarvoor het plafond

is vastgesteld (artikel 5, lid 2 Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013).

 

Gedeputeerde Staten hebben de Managementautoriteit het mandaat gegeven (10 maart 2015)

om subsidies te verstrekken volgens de Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland aan

indieners voor zover verband houden met het Kansen voor West II programma 2014-2020. Het

vastgesteld deelplafond voor provinciale cofinanciering van projecten die bijdragen aan

ontwikkeling aan lokale warmtenetten zal door de Managementautoriteit verstrekt worden.

 

 

Het Besluit tot de verhoging van een deelplafond voor provinciale cofinanciering binnen het

programma Kansen voor West II 2019 onder de subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-

Holland wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad de dag na vaststelling door de Gedeputeerde

Staten. 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 5 februari 2019 heeft GS binnen deze regeling onder de prioritaire as 2 van het programma

een deelplafond van € 3.223.386 vastgesteld, voor provinciale cofinanciering te besteden aan

projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitrol van lokale warmtenetten voor

                                                       
1 Nieuwe wijken moeten sinds 1 juli 2018, door inwerking van nieuwe Wet Voortgang Energietransitie, (bijna) altijd
aardgasvrij worden opgeleverd. Onderliggende voorstel richt zich daarom op bestaande woningen en gebouwen.
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het verduurzamen van de warmtevoorziening van bestaande woningen en gebouwen in Zuid-

Holland. 

 

3 Proces

 

De financiële aspecten en eventuele juridische consequenties door het wijzigen van de

subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland zijn intern afgestemd en in overleg met FJZ

tot stand gekomen. 

 

Vervolg 

Het vastgesteld deelplafond voor provinciale cofinanciering aan projecten die bijdragen aan

ontwikkeling van lokale warmtenetten binnen het operationele programma Kansen voor West II

wordt na vaststelling gepubliceerd in het Provinciaal Blad. De verhoging van dit deelplafond

binnen het operationele programma Kansen voor West II en de Europese middelen (EFFRO)

zullen in overleg met de Managementautoriteit direct na publicatie plaatsvinden. 

 

De Europese middelen (EFRO) zal door de Managementautoriteit Kansen voor West II

gepubliceerd worden in de Staatscourant.

 

Warmteprojecten die binnen het programma Kansen voor West II worden ingediend, worden eerst

aan de provincie (programmateam Energietransitie) voorgelegd voor een beleidstoets (past een

project binnen het beleid). Hierna worden de projecten getoetst door de onafhankelijke

deskundigencommissie Kansen voor West II. 

 

De deskundigen zullen de projecten beoordelen op basis van: passendheid binnen het

programma Kansen voor West II, mate van innovatie, kwaliteit van de business case, kwaliteit van

de aanvraag, samenwerking en bijdrage aan duurzame ontwikkeling. Op basis van de

puntenscore, minimaal 70, zullen voorstellen cofinanciering krijgen, totdat er geen middelen meer

beschikbaar zijn. Bureau Subsidie van de provincie zal de uitbetaling (en bevoorschotting) van

provinciale cofinanciering van de projecten doen op basis van de uitvoeringsovereenkomst die de

Managementautoriteit met de penvoerder van het project afsluit.

 

4 Participatie

 N.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 

Naast publicatie  in het Provinciaal Blad  na vaststelling door de Gedeputeerde Staten, wordt hierover

ook  gecommuniceerd op de provinciale website en in de nieuwsbrief van Provincie Zuid-Holland. 

 


