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Onderwerp

Subsidieregeling energie-infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland

 
Advies
 

1 . Vast te stellen de Subsidieregeling energie-infrastructuur op industrieterreinen Zuid-

Holland.

2. Te bepalen dat de Subsidieregeling energie-infrastructuur op industrieterreinen Zuid-

Holland wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

3. Vast te stellen de publieksamenvatting voor de Subsidieregeling energie-infrastructuur

op industrieterreinen Zuid-Holland.
 
Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen
Subsidieregeling Energie-infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 19 mei 2020 19 mei 2020
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1 Toelichting voor het College

 

De Provincie Zuid-Holland gaat in het programma “energietransitie industrie” uit van twee

belangrijke lijnen. Lijn één is de “energie-efficiency en infrastructuur” en lijn twee betreft een

nieuw grond- en brandstoffensysteem. De industrie zorgt als sector voor de grootste emissie van

broeikasgassen in Zuid-Holland. Energietransitie bij de industrie zal daarom een belangrijke

bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van de CO2-emissie. De provincie ziet dat de

energie-infrastructuur op industrieterreinen niet is ingesteld op de energietransitie. De Provincie

Zuid-Holland streeft naar een open acces energie-infrastructuur. De Subsidieregeling energie-

infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland kan een belangrijke bijdrage leveren aan het

behalen van concrete resultaten voor dit beleid. De subsidieregeling is bedoeld voor relatief kleine

infra- en energieopslagprojecten (voor warmte, stoom, groene waterstof) met een beperkte

financiële vraag. Voor grote projecten, zoals bijvoorbeeld het Botlekstoomnetwerk, is deze

regeling niet bedoeld. 

 

Met de Subsidieregeling energie-infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland wil de Provincie

Zuid-Holland een barrière wegnemen voor bedrijven om een begin te maken met het versterken

van de energie-infrastructuur passend bij de energietransitie. 

 

Deze subsidieregeling is opgesteld overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in

hoofdstuk I en in artikel 56 ’Investeringssteun voor lokale infrastructuurvoorzieningen’ van de

Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). In de AGVV heeft de Europese

Commissie bepaalde categorieën steun onder voorwaarden verenigbaar verklaard met de

interne markt. 

 

Vooralsnog is een subsidieplafond vastgesteld van €500.000,00. De subsidieregeling geldt

voor een jaar. In de eerste helft van 2021 wordt bezien of deze regeling verbreed kan

worden als energie-infra-paragraaf in de nog uit te werken subsidieregeling voor de

verduurzaming van bedrijventerreinen. 

 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 500.000.00

Programma   : Programma 3 Schone energie voor iedereen

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

 

Het budget voor dit subsidieplafond is in de beleidsrijke begroting voor deze subsidieregeling

vastgesteld. 

 

Juridisch kader

De Subsidieregeling energie-infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland is opgesteld binnen

de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland en is getoetst aan de staatsteunregels van de

AGVV. De regeling gaat in op de eerste van de maand na plaatsing in het Provinciaal blad.

 



3/3

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In de voorjaarsnota van 2019 is reeds besloten extra in te zetten op het maken van een set aan

activiteiten en projecten (denk aan energie-infrastructuur, waterstof, energieopslag en conversie,

inzet reststoom en extra inzet op energiebesparing bij de industrie) om daar te komen. Hiervoor is

in de Begroting 2019 € 2,5 mln. vrijgemaakt. Oorspronkelijk komt het budget uit de vorig jaar

overgebleven € 2,2 mln. voor energietransitie industrie. Deze is overgeheveld van de begroting

2019 naar 2020.

Deze subsidieregeling vult in wat in de voorjaarsnota van 2019 al is aangegeven.

 

3 Proces

 

Voorafgaand aan de vaststelling van de subsidieregeling is uitgebreid contact geweest met de

gemeente Rotterdam, Stedin, Alliander en Deltalinqs. Vanuit Deltalinqs is ook de behoefte aan

een subsidieregeling als deze naar voren gekomen. Zij hebben op het Haven en Industrieel

Complex geïnventariseerd welke samenwerkingsprojecten op het gebied van energie-infra

(voornamelijk restwarmte en stoom uitwisseling) stilliggen door het niet sluitend krijgen van de

businesscase.  Stedin en Alliander hebben helder aangegeven dat een subsidieregeling als dit

niet geschikt is voor gereguleerde energie-infra zoals aardgas en elektriciteit. Geld is daar niet het

probleem. Netbeheerders hebben een plicht om aansluitingen op orde te brengen. Capaciteit en

tijd is voor hen de bottleneck.

 

4 Participatie

 Zie 3 proces

 

5 Communicatiestrategie

 

De volgende communicatie-uitingen zullen plaatsvinden:

· plaatsing van de subsidieregeling  in het Provinciaal Blad.

· plaatsing van de subsidieregeling op de provinciale website

· tweets vanuit @Zuid-Holland.

· inzet communicatie vanuit de Omgevingsdiensten.

· communicatie met regionale ondernemersverenigingen van industrieterreinen

 


