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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-737066708 DOS-2015-

0005387

Onderwerp

Ondertekening Letters of Cooperation 2021 van het Deltalinqs Climate Program

Advies

1. Aan te gaan de Letters of Cooperation 2021 van het Deltalinqs Climate Program tussen de

Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Deltalinqs, Shell Pernis, BP, Stedin, Nouryon,

WHG, TNO, Neste en het Havenbedrijf Rotterdam waarin met elkaar de intentie wordt

uitgesproken samen stappen te zetten in de energietransitie.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor het aangaan en ondertekenen van de Letters

of Cooperation met Gemeente Rotterdam, Deltalinqs, Shell Pernis, BP, Nouryon, Stedin,

WHG, TNO, Neste en het Havenbedrijf Rotterdam.

NB: Aangezien de CdK, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is de juridische

binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan J.N. Baljeu,

gedeputeerde transitie Haven & Industrie van de provincie Zuid-Holland, om de Letters of

Cooperation namens provincie Zuid-Holland te ondertekenen met Gemeente Rotterdam,

Deltalinqs, Shell Pernis, BP, Nouryon, Stedin, WHG, TNO, Neste en het Havenbedrijf Rotterdam.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de publiekssamenvatting niet te
verwijzen naar ‘blauwe waterstof’. Het woord ‘blauwe’ wordt verwijderd.

Bijlagen

1. Machtigingsformulier Commissaris van de Koning 
2. Deltalinqs Climate Program 2021
3. definitieve Ondertekenplacemat LOC2021

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 8 december 2020 9 december 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Op 15 december 2020 zullen de Letters of Cooperation (LOC) behorende bij het Deltalinqs Climate

Program worden ondertekend door de gemeente Rotterdam, Deltalinqs, de Provincie, het

Havenbedrijf Rotterdam en een aantal bedrijven die als ambassadeurs uit het havenindustrieel

bedrijfsleven gaan functioneren om uitvoering te geven aan thema’s op het gebied van Energiemix

van de toekomst, alternatieve brandstoffen & energiedragers, Circulaire haven en industrie. Het

programma laat zich vangen in onderstaande figuur:

Deelnemende bedrijven richten zich met name op het identificeren, organiseren en uitvoeren van

kansrijke ketengerichte en gebiedsgerichte projecten die in de vorm van een Letters of Cooperation

op hoofdlijnen zijn vastgelegd onder andere in de ambities uit het energieprogramma “Schone

energie voor iedereen” van de provincie. Op deze wijze verbinden we de partijen meer aan onze

eigen energieagenda en kan op deze manier de provincie beter inspelen op de behoeften van het

bedrijfsleven. Door de LOC mede te ondertekenen, denkt en stuurt de provincie mee en scharen we

ons achter de actieve houding van de bedrijven op het Haven en Industrieel Complex in het kader

van de energietransitie. De samenwerking heeft afgelopen jaren al het een en ander opgeleverd. We

zijn een traject gestart om de haalbaarheid van een blauwe waterstoffabriek te bepalen (H-vision)

naar verwachting zal in 2021 de engineering starten. We hebben een inventarisatie gedaan naar

warmte- en stoomdelen op het terrein waardoor we gestart zijn met een subsidieregeling energie

infrastructuur op industrieterreinen (eerste aanvraag is binnen). We zijn in 2020 gestart met een no

Cure no Pay energiesysteemonderzoeken bij grote bedrijven om minimaal 10% energiebesparing te

bewerkstelligen en we zijn gestart met het opzetten van een Field lab Industriële elektrificatie. 

Deltalinqs heeft met hulp van de provincie (RNIZ-subsidie) hun netwerk versterkt en is hierdoor een

belangrijke speler geworden voor de energietransitie in de haven.
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De eindtermijn van 9 december 2020 is van toepassing omdat op 15 december 2020 de

ondertekening plaatsvindt.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0,00

Programma  : Programma 3 - Schone energie voor iedereen

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

De ondertekening van de deze Letters of Cooperation valt binnen doel 3 – 3 Schone en

toekomstbestendige energie. In de Letters of Cooperation is de volgende clausule opgenomen: Door

ondertekening van deze Letters of Cooperation (LOC’s) zijn er geen juridische en financiële

verplichtingen tussen partijen aangegaan. De provincie heeft wel de intentie bij te dragen in de kosten

van programmamanagement en projecten die voortvloeien uit de LOC’s. Een mogelijke provinciale

bijdrage en de wijze waarop deze bijdrage wordt verstrekt zal per aanvraag worden beoordeeld. De

omvang van de provinciale bijdrage hangt af van de aanvragen die uit de LOC’s voortvloeien. Indien

de provincie voornemens is een bijdrage te honoreren zal de daarbij behorende

besluitvormingsprocedure worden gevolgd. Dekking geschiedt binnen de middelen vanuit de

intensivering 2021 inzake verduurzaming van de industrie die bij de Begroting 2021 beschikbaar zijn

gesteld. De in het Deltalinqs Climate Programma genoemde projecten waar de provincie aan

bijdraagt zijn reeds toegekend via een subsidieregeling zoals het RINZ of begrotingssubsidie voor het

no Cure no Pay project voor energiebesparing uit 2019)

Juridisch kader

Met het ondertekenen ontstaat er een inspanningsverplichting voor de provincie met andere partijen.

Uit deze LOC vloeien geen juridische verplichtingen voort. Er is geen rechtsverwerking met

betrekking tot ons publiekrechtelijke instrumentarium aan de orde naar aanleiding van de

ondertekening van de Letters of Cooperation 2019. Wel geeft de provincie aan zich mede in te zetten

voor de energietransitie in het havengebied van Rotterdam. De LOC’s worden al enkele jaren door de

partijen ondertekend. Dit jaar is het derde jaar dat de provincie mede ondertekent.

De Commissaris van de Koning is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond

van artikel 176 Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK

afgegeven machtiging wordt mevrouw J.N. Baljeu, gedeputeerde voor transitie Haven en Industrie om

de Letters of Cooperation met Gemeente Rotterdam, Deltalinqs, Shell Pernis, BP, Stedin, Nouryon,

WHG, TNO, Neste en het Havenbedrijf Rotterdam, namens de Provincie Zuid-Holland te

ondertekenen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Aansluitend op de vaststelling van de energieagenda “Watt Anders” uit 2015 heeft de provincie na

verdere sondering bij het bedrijfsleven en Deltalinqs zich in december 2016 aangesloten bij de LOC’s

van het Deltalinqs Energy Forum. De eerste LOC die door de provincie mede is ondertekend is LOC

2017. Sindsdien is de samenwerking blijven bestaan en herbevestigd via het ondertekenen van de

jaarprogramma’s van het Deltalinqs Energie Forum. Sinds 2019 is dit forum omgedoopt in het

Deltalinqs Climate Program.
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3 Proces

 

De afgelopen jaren heeft de provincie de LOC’s ondertekend en is de samenwerking op dit terrein

met de partners naar tevredenheid verlopen. Elk jaar wordt er een bestuurlijk moment geprikt om de

voortgang van de LOC’s te bespreken. Dit gebeurt tijdens een halfjaarlijkse bijeenkomst in juni 2021.

Hier is het mogelijk extra accenten aan te brengen in de lopende LOC’s of richting te geven aan

toekomstige samenwerking. Ambtelijk is regelmatig voortgangsoverleg.

 

4 Participatie

 

De ondertekening van het Deltalinqs climate program is bij uitstek een vorm van participatie.

Energietransitie en CO2 emissiereductie bij de industrie is alleen te verwezenlijken samen met de

industrie. Deltalinqs is voor de industrie de belangrijkste vereniging. Deltalinqs vertegenwoordigd 700

bedrijven van divers pluimage zodat zij een natuurlijk aanspreekpunt voor de industrie is. Via

Deltalinqs kan de provincie gezamenlijke doelstellingen verwezenlijken.

 

 

5 Communicatiestrategie

 

Het Deltalinqs Climate Programme werkt met ambassadeurs uit de industrie die zich inzetten op de

thema’s om zo meerdere bedrijven te enthousiasmeren voor de energietransitie. Communicatie wordt

vanuit Deltalinqs verzorgd.


