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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-774500661 DOS-2020-

0004052

Onderwerp

Wijziging en verlenging subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland

Advies

1. Vast te stellen "besluit tot wijziging subsidieregeling energie infrastructuur op

industrieterreinen".

2. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling energie-infrastructuur op

industrieterreinen Zuid-Holland wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

3. Vast te stellen de publieksamenvatting voor de wijziging van de Subsidieregeling

energie-infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

 Besluit tot wijziging subsidieregeling energieinfra
 Subsidieregeling energieinfra schoon

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 mei 2021 27 mei 2021
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1 Toelichting voor het College

 

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. 

De Subsidieregeling energie-infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland is vorig jaar op 28

mei gestart voor één jaar. Het subsidieplafond was 0,5 miljoen euro. Deze korte termijn en

beperkte plafond is ingesteld om ook te kijken of de regeling zinvol was. Er is tot nu toe een

project voor 250k€ toegekend. Er blijkt voldoende markt voor deze regeling. Aanvragen kost

echter tijd. Verlenging van de regeling en verhoging van het subsidieplafond is daarom wenselijk.

Via de voorjaarsnota 2021 is gevraagd het subsidieplafond op te hogen naar 2 miljoen euro. Het

ophogen van het subsidieplafond valt buiten dit besluit.

Er zijn diverse gesprekken in het veld gevoerd waar is gevraagd om ondersteuning van energie-

infrastructuur terwijl de geopperde projecten net niet binnen de huidige regeling vallen. Twee van

die projecten zijn gekoppeld aan het uitbreiden van het CO2 netwerk naar glastuinbouwgebieden

waar industriële CO2 ingezet kan worden als grondstof en dat daardoor tegelijkertijd de gasstook

via de warmte krachtkoppelinginstallaties gestopt kan worden. Om dit soort plannen te kunnen

ondersteunen dient de regeling ook iets te worden aangepast. 

Kern van de aanpassingen:

- Verlengen van de regeling van 28 mei 2021 naar 31 juni 2024. Hierdoor geven we het

volgende college de tijd om te bezien hoe we verder willen met deze regeling.

- Mogelijk maken van aansluiting van bedrijven op een niet-gereguleerde

energiehoofdstructuur of op een CO2 hoofdstructuur specifiek gericht op CCU.

- Naast industriële aanvragers maken we het mogelijk voor netbeheerders (van niet-

gereguleerde energie-infra) om aanvragen in te dienen voor het aansluiten van

glastuinbouwclusters op een hoofdinfrastructuur.

- CO2-reductie blijft het doel. Deze wordt bepaald door een formule op basis van de

geldende ETS-prijs die we niet aanpassen maar wel inperken. Aan de formule is een eis

toegevoegd dat er met een maximum ETS-prijs van 30 euro per ton wordt gerekend. Op

deze manier (bij ETS > € 30) zal de minimale CO2 reductie bij €250K,  9 kton zijn in vijf

jaar. De ETS prijs mag zelf wel hoger zijn, maar we hanteren deze grens in de

berekening. Op deze manier is de CO2 winst van een project nooit lager dan 9 kton per 5

jaar.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Programma 3 - Schone energie voor iedereen

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

Juridisch kader
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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 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het

provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 19 mei 2020 hebben GS de Subsidieregeling energie-infrastructuur op industrieterreinen Zuid-

Holland vastgesteld. 

 

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 deze

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.

Voor deze wijziging is van te voren contact geweest met Deltalinqs en met de OCAP. Zij hebben

aangegeven achter onze wens te staan  om de regeling te verlengen en aan te passen opdat

aansluiting op hoofdinfrastructuur mogelijk wordt gemaakt.

 

GS hebben in de voorjaarsnota 2021 de verhoging van het subsidieplafond naar 2 mln euro

voorgesteld. De voorjaarsnota wordt in juli 2021 in Provinciale Staten behandeld.

4 Participatie en rolneming

 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


