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Geachte mevrouw, heer.
Hierbij ontvangt u de door uen door de betrokken bew^indspersonen getekende
Green Deal. Door diverse omstandigheden heeft de ondertekening bij de
ministeries veel langer geduurd dan voorzien, hiervoor onze w/elgemeende
excuses.
Indien nodig verzoeken wij uzorg te dragen voor verdere verspreiding van
kopieën van de ondertekende versie aan eventuele medeondertekenaars. Indien u
dat wenst, kunnen wij u ook een digitale versie van de deal doentoekomen (via
svtske.kimstra@aQentschaDnl.nl of 088 602 79 57).
Met vriendelijke groet.

Pagina 1van 1

GreenDealvanGedeputeerdeStatenvan
deProvincieZuid-HollandnnetdeRijksoverheid
Ondergetekenden:
1. DeMinistervan EconomischeZaken.Landbouwen innovatie,deMinistervan Ministerievan
BinnenlandseZakenen Koninkrijksrelaties endeStaatssecretarisvanInfrastructuuren Milieu,
iederhandelendeinhaarofzijnhoedanigheid vanbestuursorgaan, tezamen hiemaookte
noemen: Rijksoverheid;
2. GedeputeerdestatenvandeProvincieZuid-Holland,vertegenwoordigd doorde Gedeputeerde
Ruimte,WonenenBconomischeZakenmevrouwmr.drs.J.W.E. Spies.
Hiematezamenookgenoemd: Partijen;

Hebbengezamenlijk devolgendealgemenezakenvastgesteld:
HetkabinetbeoogteenGreenDealmetdesamenleving,diebijdraagt aanverduurzamingvande
maatschappij opkorteenlangeretermijn dielonend isvooroverheiden maatschappij.
DoelvandeGreenDealislatenziendatgroenengroeihand inhandgaan.
1. Partijen zienpubliekprivatesamenwerkingalsdebestemanieromverduurzamingvanorue
economieteversnellen enhierookeconomischvanteprofiteren. Dezeunieke gezamenlijke
aanpakisinNederiandopandereterreinenzeersuccesvolendeGreenDealzalhierop
voortbouwen. Creativiteit,ondememerschapeninnovatiezijn onmisbaaromdeze
verduurzamingmogelijktemaken.
2. Bij deGreenDealgaathetomconcreteduurzameinitiatieven,waarbijbarrièresverdwijnen,
innovatiesontwikkeld,gefinancierd entoegepastworden enduurzamekansenworden benut.
Indepraktijklooptdemaatschappij tegenbelemmeringen aandieindewegstaanaan
initiatievendieleiden toteenverdereverduurzaming.
3- IndeGreenDealwiilenpartijen concreteafspraken makendiedezebelemmeringwegnemen,
zodatdeinitiatievendieandersmoeilijkvandegrondkomenruimbaankrijgen. Initiatieven
kunnenbetrekkinghebbenop(decentraleopwekkingvan)energie,enei^ebesparing, schaarse
grondstoffen, waterenmobiliteit. Dezeinitiatievenkunnenvervolgensookalsvoorbeeldfunctie
dienenvooranderepartijen endaarmeedetotalemarktinbewegingzetten.
4. DevoordeGreenI>ealgeïnventariseerdeprojecten vaninitiatiefnemers zijn doorhetwegnemen
vandebeschrevenbelemmeringen potentieelsuccesvol,kunnenopkortetermijn resultaten
opleveren enkunnen uitmondeninnieuweeconomischeactiviteiten ofkostenbesparingen op
korteoflangeretermijnvoorhetbedrijfsleven. DeresultatenvaneenGreenDealkunnen daama
toepasselijkzijnopandere,vergelijkbareprojectenwaardoordereikwijdtevandeGreenDealkan
wordenvergrootookzonderdatdaarspecifieke ondersteuningvanderijksoverheidtegenover
staat.
S- Zuid-Holland kenteenaantalinEuropatoonaangevende economischeclusterszoalsdeMainport
Rotterdam endeGreenports.De provinciezetinopduurzameversterkingvandezeclusters,
ondermeerdoorbenuttingvanhetinnovatiepotentieel,viastevigecoalitiesmetbedrijven,
kennisinstellingen en overheden.
Verduurzamingvandeenergievoorziening leverthieraan eenbelangrijke bijdrage.Ophetgebied
vanwarmte(enkoude)zijn hiervoorgrotekansen binnenclustersmaarook dusieroverstijgend.
6. VanuitdeGreenDealaanpakgevendeRijksoverheid enpartijen inZuid-Holland eenextra
impulsaandeverduurzamingvandewarmte-enkoudevoorzieningendeeconomische
ontwikkelingindezeprovinciediehiermeegepaardgaat.Voordeextraimpulsingroenengroei
liggeneruniekekansen.Debenuttinghiervanisechternietvanzelfsprekend. Warmteprojeaen
vergeneenverregaandesamenwerkingen inzetvaneengrootaantalpartijen. Bijderealisering
enfinancieringvanwarmteprojecten hebbenprivatepartijen dehoofdrol. Rijk,provincie,
stadsregio'sengemeentenspeleneen faciliterende enstimulerenderol.
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Rijk en provincie streven met deze Green Dealeen stimulans en versnelling na voor de
totstandkoming van warmteprojecten viapubliek-private samenwerking.
Deinhoud van deze Green Deal ismede tot stand gekomen door consultatie van publieke en
private partijen binnen deprovincie Zuid-Holland. Departijen vernoemd in AnnexA
onderschrijven de inhoud van de Green Deal.Provincie en stakeholders vullen deze Green Deal
nader in en komen gezamenlijk tot specifieke afspraken, ook de rijksoverheid wordt hierbij actief
betrokken. Erwordt naar gestreefd deze nadereafepraken vastte leggen in januari2012.

Hebbengezamenlijkdevolgendespecifiekezakenvastgesteld:
Viawarmtenetten wordt al op ruime schaal warmte geleverd aan steden en glastuinbouwgebieden, nu nog
vrijwel geheel op basisvan gasgestookte warmtekrachtkoppeling (WKK).Erispotentieel nog een hoge
vraagnaar aanvullende warmte. DeZuidvleugelvan de Randstad kent een hoog aanbod aan industriële
restwarmte en aardwarmte en een goede geschiktheid voorwarmtekoudeopslag. Ditmaakt de ontwikkeling
van duurzame warmte-en koudeprojecten en benuttingvan restwarmte, deelsviavervangingvan de
bestaandegasgestookte warmtebronnen, in Zuid-Holland kansrijk.
Erzijn indepro\incie alverschillende initiatieven gaande in de richtingvan een duurzame
warmtevoorziening, in hoofdlijnen:
warmtebedrijven in Rotterdam, Delft en Dordrecht opgericht ofin voorbereiding;
vijfaardwarmteprojecten gerealiseerd, alseerste in Nederland, en ca.50vergunningen voor
aardwarmteboringen verieend;
ca.400 WKOprojecten gerealiseerd.
Ditwordt ondersteund door (aanvullende)voorzieningen zoalsleveringvan koudeen CO^, voorbereiding
van innovaties zoals'smart thermal grids'en hogetemperatuuropslag vanwarmte, en het ontwikkelen van
een beleidskadervoorde onderbond. Ditgebeurt in samenwerking tussen overheden, energiebedrijven,
warmtegebmikers en kennisinstellingen. Zuid-Holland vervulthiermee opwarmtegebied een koplopersrol
in Nederiand.
Metdeaaniegin2012van dewarmteleidingAVRRozenburg -Rotterdam-Zuid ontstaat een beginvan een
eerste 'backbone' in de Randstad voor de leveringvan industriële restwarmte. Metandere vergelijkbare
transportleidingen kunnen in de toekomst in het havengebied ook andere bedrijven met restvrarmte
aansluiten. Kleinschaliger projecten (aardwarmte oflokaleWKK)kunnen met elkaarworden verbonden via
een strategievan 'kralen rijgen'.
Streefbeeld isdat eréén ofmeerdere warmtenetten tot stand komen waaropverschillende bronnen en
afnemers zijn aangesloten. Daarmeeontstaat een robuusten flexibel systeem,waardoor het economisch
aantrekkelijker isom aan te sluiten. Zo'n ^steem kan geleidelijk steeds 'groener' worden door vergroting
van het aandeel van duurzame warmtebronnen.
Voor2020 isde ambitievan de provincie dat het aandeel van duurzame laagwaardigewarmte en restvrarmte
in Zuid-Holland tenminste 14%bedraagt. Voorstedelijk gebied en glastuinbouw samen betekent dit een
ambitievan 20 P|duurzame - en benutting van restwarmte in 2020.

DeGreenDealtussenbeschrevenpartijenbestaatuitdevolgendeafspraken:
1.Strategie verduuTzamingwarmtevooiziening
GreenDeaïinitiatief
Op initiatiefvan deprovincieontwikkelen provincie, grotesteden, desector glastuinbouw, energiebedrijven en verderestakeholders inZuid-Holland gezamenlijk binnen 1 jaareen strategie om de ambitie
'14%duurzamewarmte in2020'te kunnenverwezenlijken. Eencentralevraagdaarbij ishoe investeringen
inwarmteproductie en leidinginfrastructuur publiek-privaat (voor)gefinancierd kunnen worden, met welke
rolverdeling tussen betrokken partijen. Toegang tot de kapitaalmarkt isvaakeen belemmeringvoor nieuwe
duurzame projecten. Debelangrijkste redenen diepartijen aangeven zijn:de temghoudendheid van banken
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omfinanciering teverstrekken,dekleinschaligheidvanprojecten ofeen tehoogrisicoprofielvande
individueleprojecten. Groenegroeizondereen passendefinancieringsmarktvoor duurzameprojerten is
simpelwegnietmogelijk. Partijen verwachten dateenrobuustwarmteprogramma Zuid-Holland,gebaseerd
opsterkeclusters,hier/oor nieuweperspectievenzalbieden.Intotaalvergtrealiseringvandeambitievoor
2020investeringenaanwarmtebronnen enwarmtenetten terhoogtevan ca.€1,5miljard. Doelisde
concurrentiepositievan Nederlandsebedrijven,waaronderene^e-intensieve bedrijven, opdewereldmarkt
teverbeteren dooreenefficiënter gebruikvanenergieinindustriëleprocessenendegebouwdeomgeving,
danwel doorenergiezelfduurzaam optewekken.
Deprovinciebetrektdewarmteaanpak bijdeProvincialeStructuurvisie,deherstructureringvan
glastuinbouwgebieden endebeleidsontwikkelingondergrondsruimtegebruik.Verderwordteen
onderzoeksagenda ontwikkeld,deelsvoortbouwend opdiversereedslopendeacties.
Tegenprestatie Rijksoverheid

De Rijksoverheid steuntdezeambitieenfaciliteertwaarmogelijkeni^elijk deinitiatievendiemoeten
leidentot hetbereikenvandewarmteambitievanZuidHolland.Zijisals stakeholderbetrokkenbijde
strategieontwikkeling.
Belemmeringenvoorwarmteprojeaen diesamenhangen metaansluitingvandegebouwdeomgeving
zoalswaarderingvanwarmteinenergielabels,beperkingenaandeaansluitplicht.verrekeningvankosten
overaangeslotenwoningen/gebouwen zullenwordeningebrachtenopgepaktineenbreedWarmte-overleg
(projeaontwikkelaars, woningcorporaties,consumentenorganisaties, gemeentenenwarmteseaor)
geïnitieerd doorhetMinisterievanBinnenlandseZakenenKoninkrijksrelaties. Hierkunnendeze
belangrijke aspecten van verduurzamingvan dewarmtevoorzieningopeencoherenteenconsistentewijze
wordengeadresseerd.VanuithetWarmte-overiegzullenoplossingenvoordezebelemmeringen worden
ontwikkeld.
Financiëleondersteuningvoorduurzameprojecten wil hetkabinetzo marktgerichtmogelijk inrichten.
Indatkaderzijnhetrevolverend Innovatiefonds MKB+ endeR&D-aftrekreedsaangekondigd. Daamaast
onderzoektdeRijksoverheid inhoeverreeendeelvanhetfiscaalmilieu-instrumentarium (EIA, MIA,VAMIL)
aansluitopdebehoeftevandemarktenwelkeverbeteringen mogelijkzijnomeengroterebijdrage te
leverenaangroenegroei.
Samenmetdiversefinanciëleinstellingenondenoekt deRijksoverheid altemarieve financieringsinstrumenten, gerichtoppubliek-privatesamenwerking,enbeterebeoordelingskadersvoorduurzame
projecten.Concreteinvalshoekenopwarmtegebiedzijnverderdegarantstellingvoor(aard)
warmteprojeaen enrevolverendefondsen. InhetActieplanAardwarmtewordtdeverkenningnaar
mogelijkheden vanrevolverendefondsen en/ofverruimdefinancieringsgarantiesalaangekondigd.
2.Restwarmteen warmte-infrastructuur
Green Deal initiatief

Hetbenuttenvanrestwarmteisrelevantvanuithetoogpuntvanzowelmilieualseconomie:doorwarmte
uittewisselenverduurzamenbedrijven nietalleen hunproductieproces,maarverlagenzij ookhun
energiekosten.Warmtenenen zijninZuid-Hollandalruimaanwezig-Doorontwikkelingen opde
elektriciteitsmarktstaandebronnenvandezenetten (zoweldegrootschaligealsdekleinschalige
warmtekrachtkoppeling) onderdruk.Ditlevertkansen opomdegasgestookte bronnentevervangen door
duurzame(r)opties.Vooreenbelangrijkdeelvandestadsverwarmingisdezevervangingsvraagacuutaande
orde(vóór2015).Alsurgentspeerpunt binnendeambitie '14% duurzamewarmteinZuid-Holland in2020'
neemtdeprovincieZuid-Holland hetinitiatiefomsamen metdebetrokkenenergiebedrijven, een aanpak
teontwikkelen gerichtopeensnellevervangingvanSTEGeenhedeninRotterdam enLeidendoorduurzame
bronnen.
Provinciezetinoprealisatievanwarmtenettenvoornuttiggebruikvanindustriële restwarmte,metals
eersteinitiatief deverbindingAVR-Rotterdam-Zuid.Daartoestimuleen deprovinciebovendiendat
actueleenverwachterestwarmieoverschotten inhethavengebiedinbeeldworden gebrachtopbasisvan
lozing(svergunning)en inluchtenwater,dewanmteatlasenaantevullenmetactueleinformatie door
debedrijven.
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Deefficiënte benuttingvanhoogwaardigewarmteviahetproject'Stoompijp'inhetBotiekgebiedmaakt
deeluilvandeGreen Dealafgesloten tussenhetRotterdam ClimateInitiativeen hetRijk.Dilprojectkan
ttvenshetbeschikbaarkomenvan(laagwaardige)restwarmteuithetBotlekgebied vergemakkelijken.
TegenprestatieRijksoverheid
De Rijksoverheid faciliteert waarmogelijk enredelijkhetinitiatiefvandeprovincietotverduurzaming
vandestadswanntenetienvanRonerdamenLeiden.
DeRijksoverheidverkentsamenmetdeindustrieheteffeavandenieuwetoewijzingvanemissierechienin
relatietotrestwarmtebenutting enorganiseertdaartoeeenaanta!workshops.Ingezamenlijkheid wordt
gezochtnaaroplossingenvangeconstateerde knelpunten.
Hierbijwordenookextramogelijkheden verkendom,binnenhetkadervanhetCO^beleid,restwarmtebenuningiestimuleren. Ditkanbijvoorbeeld viaeenafspraak dalbedrijven bijverbouwofnieuwbouw
mogelijkheden voorafzetvan restwarmteonderzoeken ofdoorhetstimulerenvanhetaanbrengenvan
technischevoorzieningen diehetgemakkelijker makenomeventueel indetoekomstrestwarmte(beter)
tebenutten
3.Aardwarmte
Crcen Deal initiatief

AardwarmteisnogeenrelatiefonbekendeoptieinNederiand maarwintterrein.Zoscoortaardwarmtequa
kosten-baienafweging goedinvergelijkingmetandereduurzameenergieoptiesenwordthetbijstijgende
prijzenvanfossielebrandstoffen sneleconomischaantrekkelijk. Dewarmteproductiewordthierdoor
onafhankelijk van devolatieleprijsvormingvanfossielebrandstoffen enCO-j-uitstootwordtmethet
gebruikvan aardwarmte nagenoegvermeden.
ErzijninZuid-Holland,alseersteprovincieinNederland,vijfaardwarmteboringen gerealiseerd opeen
dieptevanruim 2km.InmiddelsontstaatvoorderegioRonerdam ennoordelijke omgevingdeindrukdat
bij3i4-4kmdiepeboringen eenca. 3x20hogeopbrengstperproject mogelijk is, resulterend ineen
potentieellagerekostprijsperMW, Hiervoorzijn inmiddelsinZuid-Hollandzes initiatieven in
voorbereiding.
Deprovinciezetzichinomdezeprojecten tedoenrealiseren. Deprovinciezal insamenwerkingmet
gemeenteneninitiatiefnemers, actiefkennisenervaringdelen.De provincieondersteuntwaarmogelijk
nieuweinitiatiefnemers doorhetinzenenvan eigenkennisennetwerk.
Enkelebestaandeprojecten kampen meibijvangstvangas enolie,eenproblematiekdieeenverdere
ontwikkelingvan geothermiebemoeilijktenwaarvoornoggeenpasklareoplossingis.
DeprovinciezalinoveriegmetdegemeentePijnacker-Nootdorp. stadsgewestHaaglandenende
gebruikers,eenbijdrageleveren omgezamenlijkmethetRijkloteenoplossingvooractueleproblemen te
komen.Hierbijishetvoordeprovincievanbelangdatindividueleexploitatievan aardwarmlebronnen
mogelijkeneconomisch haalbaarblijft, omdat develevandeinmiddelscirca50 opsporingsvergunningen
vooraardwarmteinZuid-Hollandhieropgerichtzijn.Tevensblijft deprovinciebeschikbaar ombij
uitwerkingvanbeleidvoordelangetermijn, meetedenkenenwaarnodigdediscussiete feciliteren.
TegenprestatieRijksoverheid
HetRijkonderzoektdemogelijkheid vaneenverbredegarantstelling{o.a. gerelateerdaaneenhoger
plafond, samenwerkingmetprivateverzekeraars,bijvangst)vooraardwarmteprojecten. medeopbasisvan
deervaringendieinZuidHollandzijnopgedaan metdeeerstegerealiseerdeprojecten, enomeen'tweede
generatie'aardwarmteprojecten (circa4kmdiep)mogelijktemaken.Hiermeewordtdeuitvoeringvan het
ActieplanAardwarmtenadergeconcretiseerd en geïntensiveerd.
HetRijkleverteenbijdrageomsamenmetdeprovincie,gemeente Pijnacker-Nootdorp, stadsgewest
Haaglandenendegebruikers,toteenoplossingiekomenvoordeactueleproblemen metdebijvangstvan
olieengas.Omproblemenmetbijvangst indetoekomsttevoorkomen,zalhetRijknieuwofaangepast
beleidvormgeven.
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4-Vlbmite-koudeopslagen hoge temperatuuropslag
GreCTiDeal initiatief

Via warmte-koudeopslag (WKO) kunnenwoningen,kantorenenglastuinbouwbedrijven 'szomersvan
koudeen'swintersvanwarmtevoorzienworden.Gevolgiseenaanzienlijke reductievandebehoefte aan
fossielebrandstoffen. Eensignificante reductievanCO^enkostenbesparing isopdezemaniermogelijk.In
Zuid-Hollandzijninmiddelsrond400WKO installatiesgerealiseerd. Hetaantalaanvragenneemtnog toe.
Omdeondergrond beteriebenutten ishetnodigdatdehuidigepraktijk- datdegenedieheteersteen
aanvraagvooreenvergunning indient,ookheteerstpompt,wordt doorbroken.
De provincieZuid-Hollandheeft daartoebegin2011 eentoetsingskadervergunningverlening bodemenergie
vastgesteld,waarmeezij detotstandkomingvanbodemenergieptannen wilfecilitereneneenverdere
projectontwikkeling stimuleren metinachtnemingvandedrinkwaterkwaliteit.
Degemeentenzijnprimairverantwoordelijkvoorhetopstellenvandergelijkeplannen.Opbasisvan
contacten metdegemeentenwordtverwachtdatdekomendetweejaren 5tot 7bodemenergieplannen
zullenworden opgesteld.
Daarbijkunnenookinnovatiesaandeordekomen,zoalshetplanvandegemeenteDenHaagvooreen
bodemenergiering.waarbijeenaantalnieuweenbestaandeinstallatiesonder(rijks)gebouwen worden
verbonden,waardooreenveelhogereenergiebesparingkanworden gerealiseerd.
Bijhogeretemperatuuropslag(HTO) wordtwatermeteenhogeretemperatuurdangebruikelijk (maximaal
30*") opgeslagen.Inhetprovincialewaterplanzijndeconditiesaangegevenwaarondervoorenkele
pilotprojecten vergunningen kunnenworden afgegeven. Hiermeewordendebespanngsmogelijkheden van
WKO aanzienlijk uitgebreid.
Inmiddelszijndriepilotsinvoorbereiding. Eénheeftbetrekkingopopslagvanwatervangemiddeld40°.
Vanuitdeglastuinbouwbestaathieraan behoefte.
Detweeanderepilotshebben betrekkingopseizoensopslagvangewonnen aardwarmte(6o''-9o°),één
hiervanis HTO bijhetinnovatieveprojectGeoMEC, bijBrielle.Ditprojectomvateenaardwarmteboringmet
ruim20 MW thermischvermogen, incombinatiemeteenwarmtenet, HTO, enexteme00^ levering.
T^enpresfütieRijksoverheid
HetRijkpastdehuidigeregelgevingaan. zodateenbeterebenuttingvandeondei^ond voorbodemenergie
totstand kankomen.Daartoezetzij zichinomhetconcept-besluit Bodemenergieopdegeplandedatum
{1-7-2012)intelatengaan,wijzigingen terverbeteringworden nogdoorgevoerd.
De Rijksoverheid draagtzorgvooreengoedehandreilungvoorhetmakenvanbodemene^eplannen door
gemeenten medeopbasisvanhettoetsingskadervandeprovincie. De resultatenvanhet nationale
ondeaoekprogramma 'MeermetBodemenergie'zullenopkortetermijn beschikbaarkomenenworden
effectief gecommuniceerd. De Rijksoverheid steltzichgarantvooreenbedragvanmaximaal€5 minvoorde
voortzettingdanwel deaanpassingvandeHTO inheiprojectGeoMEC nahetverstrijkenvande
pilotvergunning.HetRijksteltbinnenderelevantewenelijke kaderszo spoedigenfiexibelmogelijkeen
subsidieondervoorwaardenvan€5min.beschikbaarvoorzoverditstrooktmetde toepasselijke
siaatssteunkaders.DaartoezalGeoMECopkortetermijn eenaanvraagindienenvergezeldvaneen
projectplan.
5.Voorbereidingverdereontwikkelingenduurzame energie
GreenDeal initiatief

De provincieinvesteertinherstructureringvanglastuinbouwgebieden enbedrijventerreinen en streeft
daarbijnaarduurzameoplossingen,waaronderduurzamewarmte-enkoudelevering.Voorbeeldenzijn de
integraleontwikkelingvan hetgebiedZuidplaspolder,endeplanvormingvoorhetduurzame
bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard bijRidderkerkals déhotspotvoorduurzamegreenportiogistiekln
Nederland.
VoordestedelijkeuitbreidingNieuw-Valkenburgwordtgestreefd naareenenergieneutraleontwikkeling,
zoalseerdervastgelegd ineenintentieovereenkomst methetRijkendegemeenten KatwijkenWassenaar.
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Dewarmteleveringaan kassenwintsterkaanwaardealserookCO^geleverdkanworden.Bijeenbeperkt
aanbod hiervan,ishetzaakdebeschikbarehoeveelheid COjoptimaal intezenen.Na2015neemt het
aanbod naarverwachtingtoe,maarzijn erookconcurrerendeoptiesalsondergrondseopslag.Inhetlicht
vanduurzameeconomischeontwikkeUngzalworden bezienofenzojawelkebeleidssturingnodigis.
BinnendeEconomischeAgendaZuidvleugelwordenschaalsprongprogramma'svoor9clusters ui^evoerd.
Verduurzamingeninnovatiezijn kemthema's.Debiobased-economy ishierbijeen clusterdoorsnijdend
thema.DeinzetvanZuid-Hollandiseropgerichtombiomassamaximaal hoogwaardigintezetten(via
cascadering,techniekenschaalgrootte) doorgebmiktemakenvandeaanwezigekennisenfeciliteiten.Zij
investeertdaaromviao.a. PlantOne.deBioProcessFaciiiiatorDelftenbiogashubsinprojecten diehet
clusterrondom Biobased Economyopbouwen enondersteunen. Eenprojea indeverkennendefaseisde
mogelijke leveringvangroen gasaan Heineken-Zoeterwoude.
Deontwikkelingvaneenbiobased-economybiedtookkansenvoorduurzamewarmte.Localeenregionale
productievanbiogasinZuid-Holland kanalsbijproductwarmtevoorwoningen enbedrijven leveren.
KlimaatveranderingleidltotnieuweuitdagingenvoordewaterhuishoudingindeZuidwestelijkeDelta.
Aanlegvaneengetijdecentrale-watermachine indeBrouwersdam ishierbijeenveelbelovendeoptie.Het
Rijkstaatpositieftegenoverhetverderontwikkelenvanenergieuitwaterentegenoverdevormingvaneen
alliantierondditonderwerp.InhetkadervandeGreenDealishetrijkdaarombereid,indiendepilotstot
positieveperspectieven leiden, inoverlegmetdeprovincieZeeland,Zuid-Holland, bedrijfeleven ende
beheerder(s)vandewaterwerken eenkaderuittewerken datheldererandvoorwaarden geeftvoorverdere
opschaling.Daarmeeontstaathelderheid overdeconditieswaarondereenvergunningaanvraagvoor
opschalingkanwordengehonoreerd. Daamaastzalhetrijkinoverlegmetondermeerdebeheerder(s)van
dewaterwerken plaatsenaanwijzen dievooropschalinginaanmerkingkomen.Vooralsnogwordt daarbij
gedachtaanhetwinnenvangetijdenenei^e indeBrouwersdam middelseendoorlaatopening.Deze
mogelijkheid isonderdeelvandeverkenningnaardetoekomstvan deGrevelingen.
HetRijkondersteunt deinspanningenvandeProvincieZeelandvoorrealisatievaneenTidalTestcenier.Het
uitvoerenvanpilotsenproeftuinen iseeneerstestap.
Rijkenprovincieverkennensamendewenselijkheid enhaalbaarheid vanbovengenoemde projecten.
Indiendezeprojecten indekemrendabel zijnenbijsuccesleidentotnieuweeconomischeactiviteitenof
eenkostenbesparing,zullendezewaarnodigwordeningebrachtvooreenaparteGreen Dealineenlater
stadium.
Partijensprekendeintentieuitditinitiatieftenuitvoertebrengen.Partijenzullenelkaaronverwijld
inlichten indien bijdeuitvoeringblijkt daterzichomstandigheden voordoen diehetrealiserenvande
afepraken fmstreren.
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Slotbepalingen
DezeGreenDealtreedtinwerkingmetingangvandedagnaondertekeningengeldtvoordeperiode2011
tot2015.AlleindezeGreen Dealgenoemdeafepraken wordenzosnelmogelijkterhand genomen.
Partijen komenovereen datdeGreenDealafspraken nietinrechteafdwingbaar zijn.
DezeGreenDealzatsamen metanderea^esloten GreenDealsopenbaarwordengemaakt,waardoorandere
partijen kenniskunnen nemenvandegesloten GreenDealszodatnavolgingvandezeDealskanworden
bevorderd.

Getekend te's-Gra

DeMinistervan EconomischeZaken,Landbouwen Innovatie
drs.M.J.M.Verhagen

DeMinistervanBinnenlandseZakenen Koninkrijksrelaties
Mevr. mr. drs.J.W.E. Spies

DeStaatssecretarisvan Infrasiru
].].Atsma

^Ivhoii
adeputeerdeStatenvandeProvincieZuid-Holland,
deGedeputeerdeRuimte,WonenenEconomischeZaken
mr.drs.J.W.E. Spies

Minisierievan Economische Zaken,
landbouw «n Innovatie

MIniscerievan hiAwxnicaiin'en Milteu

^'£-«H0LLAND
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MinisEerk van Binnenlandse Zakenen
Koninkri|ksre]3iieS

Bijlage
Devolgendepartijen, diedoordeProvinciegeconsulteerd zijnbijdevoorbereidingvandeGreenDeal,
onderschrijven deGreenDealtussenGedeputeerdeStatenvandeProvincieZuid-Holiandende
Rijksoverheid:

-

-

Eneco
E.OnBenelux
Flora Holland
GemeenteDelft
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
GemeenteZoetermeer
HVC
Hydreco
LTO NoordGlaskracht
Nuon
OCAP
Platform Geothermie
Ronerdam ClimateInitiative
StadsgewestHaaglanden
Warmtebedrijf EnecoDelft
Warmtebedrijf Ronerdam

DeGreenDealzalna3 oktoberverderwordeningevuld insamenwerkingmetbovengenoemde partijen en
eenaantalanderestakeholders.
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TNTPost
Portbetaald
PortPayé
Pays-Bas

