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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-757886090 DOS-2020-

0008436

Onderwerp

Verlening incidentele subsidieproject Rijswijk Center for Sustainable Geo-Energy

Advies

1. Te verlenen een incidentele subsidie voor de jaren 2021- 2023 van maximaal

€ 99.000,00 aan TNO voor het project Rijswijk Center for Sustainable Geo-Energy.

2. Vast te stellen de betaling van het voorschot van € 79.200,00 betreffende het verlenen

van een incidentele subsidie in 2021 voor het project Rijswijk Center for Sustainable

Geo-Energy.

3. Vast te stellen de GS-brief waarin Provinciale Staten worden geïnformeerd over het

verlenen van een incidentele subsidie van 2021 tot en met 2023 van maximaal

€ 99.000,00 aan TNO voor het project Rijswijk Center for Sustainable Geo-Energy.

4. Te bepalen dat de Europese Commissie in kennis gesteld wordt van de beschikking aan

TNO voor het project Rijswijk Center for Sustainable Geo-Energy via het SANI-systeem

van de Europese Commissie

5. Vast te stellen de brief aan TNO betreffende het verlenen van een incidentele subsidie in

2021 van maximaal € 99.000,00 voor het project Rijswijk Center for Sustainable Geo-

Energy.

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verlening van een incidentele subsidie in

2021 van maximaal € 99.000,00 aan TNO voor het project Rijswijk Center for

Sustainable Geo-Energy.

7. Aan te gaan de verlenging met 3 jaar middels bijgevoegde Addendum van het

‘Convenant Open Innovatie Centrum Well Technology en Warmte’ d.d. 20 november

2018’ conform artikel 5.2 van het convenant met het ministerie van Economische Zaken

en Klimaat, Energie Beheer Nederland (EBN), TNO en Rijswijk.

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is

de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan de heer

B. Potjer, gedeputeerde van Energie van de Provincie Zuid-Holland, om het Addendum van het

Convenant met het ministerie van Economische Zaken, EBN, gemeente Rijswijk en TNO,

namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 15 december 2020 28 december 2020
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Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het GS-voorstel bij het
onderdeel ‘Communicatiestrategie’ de zin ‘Persberichten rondom het … GS voorgelegd worden’
te verwijderen.

Bijlagen

1. GS brief aan PS  - Subsidieverlening TNO - project Rijswijk Center for Sustainable

Geo-Energy

2. GS brief aan TNO - Verlening incidentele subsidie project Rijswijk Center for

Sustainable Geo-Energy

3. Verlening incidentele subsidie project Rijswijk Center for Sustainable Geo-Energy

4. Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst “Open innovatiecentrum Well

Technology en Warmte”.

5. Addendum bij het Convenant “Open innovatiecentrum Well Technology en Warmte”.
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1 Toelichting voor het College

Op 24 september 2020 zijn Provinciale Staten akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van

€ 99.000,00- voor een incidentele subsidie aan TNO. Dit is nodig om het geavanceerde lab

Rijswijk Center for Sustainable Geo-energy (RCSG), voor duurzame ondergrondtoepassingen,

verder te kunnen ontwikkelen voor de periode 2021-2023. Op basis van de huidige ervaringen

en opzet van projecten heeft TNO een doorkijk gemaakt naar 2024. In het ontwikkelperspectief

is een aanvullende publieke financiering nodig van € 1.575.000,- voor de komende 3 jaar (2021-

2023). Provincie Zuid-Holland draagt € 99.000,- hier aan bij. Het resterende bedrag van €

1.476.000,- zal door Energie Beheer Nederland (EBN) worden gefinancierd. De partijen TNO en

gemeenten dragen in-kind bij. De verwachting is dat het RCSG vanaf 2024 zichzelf in stand kan

houden.

Het RCSG is van toegevoegde waarde voor de provincie en kan zich de komende jaren

ontwikkelen tot een internationaal innovatief lab voor aardwarmte. Deze ontwikkeling kan tevens

allerlei bedrijven aantrekken met betrekking tot  energietransitie en de relatie leggen met

bedrijvigheid op gebied van warmtenetontwikkelingen.

Vergroten en optimaliseren van het aanbod aan duurzame warmte staat voorop. Dit sluit aan bij

onze ambitie uit het ‘Uitvoeringsprogramma Schone energie voor iedereen’ (maart 2020) om

duurzame warmtebronnen verder te optimaliseren.

Voor de opstart van het RCSG – voorheen ‘Open Innovatiecentrum Well Technology en Warmte’

is de provincie Zuid-Holland in 2018 een samenwerking van 2 jaar aangegaan met het ministerie

van Economische Zaken & Klimaat (EZK), Energie Beheer Nederland (EBN), TNO en de

gemeente Rijswijk. Dit heeft geleid tot ondertekening van het Convenant en de Samenwerkings-

overeenkomst (SOK). Het voorstel is om deze samenwerking eveneens met 3 jaar voort te

zetten. Op 12 oktober 2020 zijn Gedeputeerde Staten akkoord gegaan met het Addendum bij

het Convenant en de SOK. Na dit besluit zijn er door de partijen nog een aantal tekstuele

aanpassingen in het Addendum bij het Convenant doorgevoerd. De essentie van het Convenant

is ongewijzigd. Gedeputeerde Staten is destijds niet gevraagd om de heer B. Potjer,

gedeputeerde van Energie, te machtigen om tekstuele aanpassingen van ondergeschikte belang

te doen in het betreffende addendum. Vandaar dat het addendum met tekstuele aanpassingen

opnieuw voorgelegd wordt aan Gedeputeerde Staten ter besluitvorming.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 50.000,- (begroting 2020)

Ambitie3: Schone energie voor iedereen, doel 3-2 

Verduurzaming gebouwde omgeving

Financiële risico’s :Geen financiële risico’s.

Totaalbedrag excl. BTW : € 49.000 (begroting 2020)

Ambitie 3 – Schone energie voor iedereen, doel 3-3

Duurzame energie- en grondstoffen.

Financiële risico’s : Geen financiële risico’s.
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De subsidie voor het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG) – voorheen ‘Open

Innovatie Centrum Well Technology en Warmte’ - valt binnen Ambitie 3. Schone energie voor

iedereen. Dekking vindt plaats vanuit de algemene reserve.

Juridisch kader

Bij besluit van 12 oktober 2020 met kenmerk PZH-2020-752419049 zijn Gedeputeerde Staten

akkoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen en voortzetting van het convenant en de

samenwerkingsovereenkomst (SOK) tot 31 december 2023. In het Addendum bij de SOK staat

opgenomen dat de partijen financiering beschikbaar stellen ter dekking van het tekort voor de

voornemende periode. De subsidie van de provincie Zuid-Holland is een van de bestuurlijke

afspraken uit het Addendum van de Samenwerkingsovereenkomst.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet

bestuursrecht (Awb) bij de provincie Zuid-Holland een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Dit bezwaar wordt niet verwacht, omdat er conform de aanvraag subsidie verleend wordt.

2 Voorafgaande besluitvorming

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

Convenant en de Samenwerkingsovereenkomst “Open innovatiecentrum Well Technology en

Warmte” voor een periode van 2 jaar.

Op 22 januari 2019 zijn Gedeputeerde Staten (kenmerk DOS-2019-0000260) akkoord gegaan

met de toekenning van een incidentele subsidie van € 100.000,00 aan TNO voor het opzetten

en operationeel maken van het Open innovatiecentrum Well Technology en Warmte.

Op 24 september 2020 hebben Provinciale Staten in hun vergadering van 24 september 2020

ingestemd met het beschikbaar stellen van middelen voor een incidentele bijdrage van

€ 99.000,00 aan TNO voor het verder ontwikkelen van het innovatiecentrum RCSG voor de

periode 2021-2023.

Bij besluit van 12 oktober 2020 met kenmerk PZH-2020-752419049 zijn Gedeputeerde Staten

akkoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen en voortzetting van het convenant en de

samenwerkingsovereenkomst tot 31 december 2023.

3 Proces

Provinciale Staten worden geïnformeerd over de verlening van de subsidie voor het project

Rijswijk Center for Sustainable Geo-Energy middels bijgevoegde brief.

4 Participatie

Provincie ziet het als haar rol om samen met relevante stakeholders het aanbod van duurzame

warmtebronnen en ondergrondse voorzieningen op zodanige manier op te schalen dat hiervoor

voldoende draagvlak en commitment is (conform het Uitvoeringsprogramma “Schone energie

voor iedereen”). Het RCSG is de geschikte plek om nieuwe technieken/ activiteiten op het
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gebied van geothermie en ondergrondse opslag op een verantwoorde en veilige manier op

kleine schaal in de praktijk te testen.

De provincie neemt - naast Energiebeheer Nederland en de gemeente Rijswijk - deel aan de

stuurgroep van RCSG en kan daarmee sturen op de activiteiten van RCSG. Het

innovatiecentrum werkt actief samen met overheden, kennisinstellingen en commerciële partijen.

Het RCSG zoekt actief naar en realiseert samen met partners samenwerkingsmogelijkheden

binnen en buiten het centrum. Inzet op actieve participatie van omwonenden en

belanghebbende (gebieds)partijen om te komen tot gewenste betrokkenheid en draagvlak voor

de verdere ontwikkeling van RCSG en het omliggende gebied.

5 Communicatiestrategie

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

communicatieadviseur deel aan de werkgroep ‘Communicatie RCSG’.
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