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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-745699812 DOS-2015-
0005387

Onderwerp

Incidentele subsidie aan TNO voor continuering van het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-

energy (RCSG) voor de periode 2021 t/m 2023. 

 
Advies

1 . Vast te stellen het Statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om

middelen beschikbaar te stellen voor het verlenen van een incidentele subsidie in 2020 van

maximaal € 99.000,- aan TNO voor continuering van het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-

energy (RCSG) voor periode 2021 t/m 2023. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Verlening incidentele subsidie aan

TNO voor continuering van Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG) voor de

periode 2021 t/m 2023. 
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1 . 2020.05.25 Visie document RCSG
2. Statenvoorstel - Incidentele subsidie voor RCSG 
3. Samenwerkingsovereenkomst “Open innovatiecentrum Well Technology en Warmte”,

d.d. 20 november 2018
4. Convenant “Open innovatiecentrum Well Technology en Warmte”, d.d. 20 november

2018.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 14 juli 2020 nvt
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1 Toelichting voor het College

 

Zie Statenvoorstel

 

Financieel en fiscaal kader

 

Totaalbedrag excl. BTW  : € 50.000,-
Programma    : Programma 3: Schone energie voor iedereen,                                    
                                                        doel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving.

Financiële risico’s  : Geen financiële risico’s. 

 

Totaalbedrag excl. BTW  : € 49.000

Programma   : Programma 3 – Schone energie voor iedereen,                       

                                                        doel 3-3 Duurzame energie- en grondstoffen.

Financiële risico’s  : Geen financiële risico’s. 

 

De subsidie voor continuering van het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG) valt

binnen de doelstellingen van het programma Schone energie voor iedereen:

o Ontwikkeling van duurzame warmte voor gebouwen en kassen (doel 3-2)

o Vernieuwen en innoveren van het energiesysteem (doel 3-3)

Dekking vindt plaats vanuit algemene reserve.  

 

Juridisch kader

Zie Statenvoorstel

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

 

Gedeputeerde Staten zijn op 13 november 2018 akkoord gegaan met de ondertekening van het

Convenant en de Samenwerkingsovereenkomst “Open innovatiecentrum Well Technology en

Warmte” alsook met de toekenning van een incidentele bijdrage van € 100.000 aan TNO voor het

opstarten van het innovatiecentrum RCSG.  Het Convenant en de SOK gelden voor een periode

van 2 jaar (t/m 31 december 2020).

 

Er wordt gewerkt aan een addendum voor het verlengen van de Samenwerkingsovereenkomst en

het Convenant met drie jaar. Beide stukken lopen tot en met 31 december 2020. Na het

zomerreces – voor 1 oktober 2020 - zal dit aan GS voorgelegd worden.  
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3 Proces

 

Aan Provinciale Staten wordt gevraagd om middelen uit ambitie 3 ‘Schone Energie voor Iedereen’

beschikbaar te stellen voor een incidentele subsidie voor continuering van het RCSG. Bij akkoord

van PS, zal het proces om te komen tot een ontwerpsubsidiebesluit opgestart worden. Aangezien

TNO uiterlijk 1 oktober 2020 moet aangeven of het huurcontract wel of niet verlengd kan worden,

is het zeer gewenst om het voorstel uiterlijk eind september in PS te laten behandelen. De

financiële aspecten en juridische consequenties zijn intern afgestemd.

 

4 Participatie

 

Het RCSG werkt samen met overheden, kennisinstellingen en commerciele partijen. Het RCSG

zoekt actief naar en realiseert samen met partners samenwerkingsmogelijkheden binnen (en

buiten) de locatie Kesslerpark. 

 

5 Communicatiestrategie

 

TNO trekt de communicatie over de ontwikkelingen van RCSG. Vanuit elke SOK-partij neemt een

communicatieadviseur deel aan de werkgroep ‘Communicatie RCSG’. Persberichten rondom het

RCSG zullen t.z.t. aan GS voorgelegd worden. 

 


