4A. Stukken die overzicht
geven t.a.v.
staatssteunprocedure bij
de Europese Commissie

Overzicht CO2 /glastuinbouw projecten – subsidies buiten UVR
Project

Wat wordt gerealiseerd?

OCAP aftakking naar
PrimA4a

In uitvoering.
Aftakking (leiding) van de OCAP
hoofdleiding naar PrimA4a
glastuinbouwgebied.

OCAP CO2 levering De
Kwakel

Via aantakking op OCAP leiding
(doortrekken aftakking van
PrimA4a naar De Kwakel) wordt
CO2 beschikbaar gesteld aan
glastuinbouw bij De Kwakel.
Onderdeel is een nieuw
compressorstation bij Alco
(Rotterdam) om extra levering
(dit betreft biogene CO2) van
CO2 te kunnen garanderen.
Een vervloeiingsinstallatie voor
het vervloeien van de CO2 die
uit de OCAP leiding wordt
gehaald. Die installatie komt
mogelijk bij de AEB (haven
Amsterdam), omdat er in een
later project AEB zelf CO2 zal
afvangen en in de OCAP zal
pompen. (NB, dit latere project
vormt nu geen onderdeel uit
van dit project).
Wat wel een onderdeel is van
het project, is het realiseren van
een lokaal distributienetwerk bij
Alton en Het Grootslag,
aangezien deze gebieden de
vloeibare CO2 gaan afnemen. Dit
gaat concreet over een
opslagtank, verdamper,
leidingen, etc.
Gaat om twee biomassa
vergisters: van HVC
Middenmeer (Wieringermeer,
nabij Agriport A7) en De
Meerlanden (nabij Hoofddorp,
nabij PrimA4a). Voor HVC
Middenmeer wordt een CO2
afvanginstallatie gebouwd. De
CO2 wordt via een leiding
getransporteerd naar Agriport
A7 (afnemende partij via ECW).
Gaat om seizoensgebonden CO2
levering.
Voor Meerlanden is er al een
afvanginstallatie maar wordt er
een leiding aangelegd om de
afgevangen CO2 in de OCAP
leiding te pompen (afnemers
zijn glastuinbouw PrimA4a).
Omdat de OCAP-leiding ook als

OCAP/AEB
vervloeiings-installatie
CO2 bij AEB + lokaal
CO2 netwerk voor
Alton en Het Grootslag

CO2 afvangst en
transport biomassa
vergisters HVC
Middenmeer en
Meerlanden

eigenaar
project

subsidie

periode

€ 6 mln (waarvan € 5,4
voor OCAP leiding, rest
voor andere
duurzaamheidsprojecten. Gaat om oude
ILG (rijks)middelen waar
PNH en H’meer over kon
beslissen.
€ 4 mln is gereserveerd
Totale investering van
€ 27,8 mln (de
investering in het
compressorstation bij
Rotterdam is € 13,8 mln.

Subsidie toegekend
rond 2013.
Oplevering project in
2018/2019.
Staatssteuntoets is al
geweest (via
Haarlemmermeer).

OCAP (dochter
van Linde Gas)

€ 3 mln
(projectplan/business
case moet nog geleverd
worden)

Subsidieaanvraag en
toekenning in 2018.
Europese
staatssteuntoets
moet nog worden
uitgevoerd.
Begroting:
zomernota 2018 (lijst
subsidie buiten UVR)

HVC en De
Meerlanden

€ 1,5 mln
(in geleverde
projectbeschrijving en
beknopte business case
is er ongeveer een 50-50
verdeling van
Middenmeer € 0,75 mln
en Meerlanden € 0,75
mln). Gaat om 50% van
de investeringskosten.

Subsidieaanvraag en
toekenning in 2018.
Europese
staatssteuntoets
moet nog worden
uitgevoerd.
Begroting:
zomernota 2018 (lijst
subsidie buiten UVR)

OCAP (subsidie
aan
Haarlemmermeer)

OCAP (dochter
van Linde Gas)

contact
persoon

Subsidieaanvraag en
toekenning in 2018.
Europese
staatssteuntoets
moet nog worden
uitgevoerd.
Begroting: staat op
lijst subsidies buiten
UVR.

een opslagbuffer werkt, gaat
het om jaarrond CO2 levering.

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

RE: annotatie voor Adnan (NLWM)
woensdag 5 september 2018 14:31:00

Hier mijn tekstbijdrage voor de annotatie:
CO2 glastuinbouw fase 2 De Kwakel (€4 mln)
Dit is project van OCAP, het bedrijf dat een CO2 distributiesysteem exploiteert waarvan de
glastuinbouwbedrijven in Zuid-Holland en nu ook Noord-Holland de afnemers zijn. In het project
(totale investeringskosten voor OCAP zijn € 27 mln, bijdrage NH € 4 mln) wordt een fysieke
verbinding via een pijpleiding aangelegd tussen de OCAP hoofdlijn in Haarlemmermeer en het
glastuinbouwgebied van De Kwakel (onderdeel van Greenport Aalsmeer). Naast een pijpleiding
die OCAP aan De Kwakel koppelt, wordt ook een compressorstation gerealiseerd bij de OCAP
leiding, een reductiestation bij De Kwakel, een distributienetwerk op De Kwakel en aansluitingen
op de glastuinbouwbedrijven. NB: dit heet ‘fase 2’ omdat in fase 1 het glastuinbouwgebied
PrimA4a verbonden is met de OCAP leiding. Dit is dus fase 2 omdat de verbinding wordt
doorgetrokken naar het verder gelegen De Kwakel. Uiteindelijke doel is om alle
glastuinbouwbedrijven de mogelijkheid te bieden om dit CO2-netwerk te benutten.
NB2: dit project, en alle andere CO2/glastuinbouwprojecten, zijn voorgelegd aan de Europese
Commissie te Brussel om ontheffing te verkrijgen op staatssteun. Naar verwachting weten we in
november of de provincie de ontheffing krijgt.
groet,
Van:
Verzonden: dinsdag 4 september 2018 14:15
Aan:
)
Onderwerp: annotatie voor Adnan (NLWM)
Hoi
Jaap is er niet bij de volgende commissie NLWM. Er staat dan oa de Zomernota op de agenda en
Adnan vervangt Jaap voor zijn portefeuille. In de Zomernota zit de subs buiten uvr voor OCAP BV
CO2 fase De Kwakel (4mln). Ik heb geen informatie hiervoor paraat, kan jij mij een korte (paar
zinnen, 2 of 3) toelichting mailen? Ik heb voor de andere CO2 subs buiten uvr tekst gevonden in
de motie 110 brief (en deze knipt/geplakt).
Lukt dit voor volgende week dinsdag?
Groeten,

Bestuursadviseur Gedeputeerde Jaap Bond - Portefeuille Economische Zaken & Landbouw,
Sponsoring, Internationale Marketing & Acquisitie en Flora en Fauna
T
Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl
@noord-holland.nl

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Dag

co2 projecten
donderdag 22 november 2018 10:58:00
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en
heeft telefonisch contact gehad met Brussel. Het laatste nieuws :
a. Brussel heeft weer vragen gesteld over De Kwakel dit keer, de enige die officieel
genotificeerd is. We kunnen nu verwachten dat geen van de vier CO2 projecten dit jaar
gesubsidieerd kunnen worden. Mogelijk komt het besluit over de Kwakel ergens half
december, dus te laat voor 2018.
b

c.

, een vreemde bijzonderheid is dat ze (informeel) gezegd hebben dat de twee andere
projecten (HVC en Meerlanden) niet echt genotificeerd hoeven te worden. Min of meer
is gezegd dat die op eigen verantwoordelijkheid (dus ook risico) van de Nederlandse
overheid gesubsidieerd kunnen worden.
Ze zeggen echter ook dat het wel staatssteun is, dus de boodschap is bijzonder
vreemd en hadden ze bovendien veel eerder kunnen geven.
advies (en ook de
mijne) is om dat te negeren: er is sprake van staatssteun en de Europese regels zeggen
dat we dat moeten melden en moeten aanmelden. Wij houden ons gewoon aan de
regels. Als zij vinden dat het allemaal wel kan en de moeite niet waard is, dan moeten ze
maar de AGV aanpassen zodat dergelijke projecten gewoon gesteund kunnen worden.
Bovendien hebben wij al het werk er al ingestoken en het is alleen wachten totdat zij hun
werk doen. Wat vind jij, ben je het hiermee eens?

Vriendelijke groet,

Beleidsadviseur economie
Sector Regionale Economie en Erfgoed
Provincie Noord-Holland
T(
M
Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl
@noord-holland.nl
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Dag

communicatie omtrent subsidie aan OCAP voor CO2 project De Kwakel
woensdag 23 januari 2019 15:09:00
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en

(
wil communiceren (persbericht) over het project De Kwakel,
zodra hij de beschikking van de provincie NH binnen heeft, waar
mee bezig is. Zijn vraag
is (a) of dat okay is en (b) of hij dat moet afstemmen met de provincie NH (bv gezamenlijk iets
doen).
Ik neem aan dat
over de communicatie gaat, aangezien dit in de portefeuille van Jaap
Bond valt. Check vraag bij
is: is dat okay, of lopen er hierover nog lijnen via Subsidies?
@
: Het gaat om het project CO2/glastuinbouw De Kwakel. Wij gaan hier € 4 miljoen
subsidie aan geven (vanuit motie 110, onderdeel Energietransitie). Omdat het in principe
staatssteun is, is vrijstelling gevraagd vanuit de EU en die is afgelopen december daadwerkelijk
gekregen uit Brussel. Daarmee mag de PNH de subsidie ook geven. Het project behelst het
aansluiten van het glastuinbouwgebied van De Kwakel bij Aalsmeer aan de bestaande OCAP
leiding die CO2 levert aan de glastuinbouwbedrijven. Daarmee wordt een stuk duurzame
infrastructuur aangelegd die nodig is om de glastuinbouw te verduurzamen.
Het lijkt mij overigens vanzelfsprekend dat wij hierover gaan communiceren. Hoe kijk jij
hiertegen aan
?
Vriendelijke groet,

Beleidsadviseur economie
Sector Regionale Economie en Erfgoed
Provincie Noord-Holland
T(
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