Provinciale Staten
Zaaknummer: 160481
Vragen van het statenlid Trees Janssens (Partij voor de Dieren) ingevolge artikel 44
reglement van orde

AANHANGSEL

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2022 nummer 295.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake
verduurzaming Zeeuwse industrie:
(ingekomen: 31 mei 2022)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Bent u bekend met de klimaatplannen van
individuele bedrijven waarover Kerngroep Tij
schrijft en heeft u deze net als Kerngroep Tij
ook doorgelicht?

2.

Onderschrijft u de constatering van
Kerngroep Tij dat CCS de
productieprocessen op zichzelf niet
verduurzaamt? Zo nee, op welke manier
worden die processen dan wel
verduurzaamd?

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Ja. Kerngroep Tij richt zich op Dow, Yara en
Zeeland Refinery. GS is bekend met de
verduurzamingsplannen van deze drie
bedrijven. Deze bedrijven hebben hun
plannen, ter beoordeling, ook met het Rijk
gedeeld. De Provincie heeft niet de rol deze
door te lichten maar stuurt wel aan op de
ontwikkeling van deze plannen en
afstemming met betrokken partijen.
2. GS is op de hoogte dat, puur de afvang en
opslag van CO2 (CCS), de verduurzaming
van productieprocessen alleen faciliteert in
de zin dat er tijdens het productieproces
geen CO2 in de atmosfeer terecht komt. De
toepassing van CCS heeft verder geen
invloed op de mate van gebruik van fossiele
brandstoffen.
Ondanks dat CCS een tussenoplossing is, is
het wel noodzakelijk dat deze techniek
toegepast wordt om op effectieve wijze de
uitstoot van CO2 snel te reduceren.
Tegelijkertijd is het een opdracht aan de
bedrijven om op middellange termijn CCS
overbodig te maken en in te zetten op
duurzame processen.

3.

4.

Onderschrijft u de analyse van Kerngroep Tij
dat het gebruik van fossiele grond- en
brandstoffen hiermee niet wordt beperkt
maar zelfs wordt verhoogd? Zo nee, kunt u
aangeven op welke manier het gebruik van
fossiele grond- en brandstoffen worden
beperkt?
Wanneer en hoe verwacht GS dat voldoende
groene stroom geproduceerd wordt om

3.

4.

Deze drie bedrijven zetten naast CCS in op
de verduurzaming van hun
productieprocessen middels elektrificatie op
basis van duurzame stroom (met name windop-zee), de toepassing van waterstof,
circulariteit, warmte-uitwisseling en
energiebesparende maatregelen.
Ja. Zie vraag 2.

De Provincie Zeeland staat in nauw contact
met de Zeeuwse industrie, o.a. via het
samenwerkingsplatform Smart Delta
Resources (SDR). Hierdoor is de Provincie
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voldoende groene waterstof te produceren
voor alle industriële bedrijven die daar
gebruik van denken te gaan maken?

5.

6.

7.

8.

Stel dat de procesindustrie inderdaad
voorrang krijgt op andere sectoren
(bijvoorbeeld de transportsector) zoals de
waterstofladder aangeeft, denkt u dat deze
(buitenlandse) bedrijven dan bereid zijn de
marktprijs voor groene waterstof te betalen?

Van Tata Steel is bekend dat de miljarden
naar het buitenland verdwijnen * Is er ook
onderzoek gedaan naar de geldstromen van
de grote Zeeuwse drie (Dow, Yara, Zeeland
Refinery), die ook dochterbedrijven zijn van
buitenlandse bedrijven? Zo ja, wat zijn de
bevindingen?
Indien uit onderzoek mocht blijken dat ook bij
de grote Zeeuwse drie het geld, en daarmee
ook de staatsteun, naar het buitenland
verdwijnt, is dit dan voor GS een reden om
geen financiële steun (meer) te verlenen aan
deze bedrijven?
Onderschrijft u de stelling van Kerngroep Tij:
“Als tegenprestatie voor de noodzakelijke
financiële steun aan de procesindustrie mag
van elk bedrijf een toekomstgericht plan
worden gevraagd, waarbij het bedrijf zich
vergaand committeert aan een
missiegedreven transitie een fossielvrij,
klimaatneutraal en circulair bedrijf”?
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op de hoogte van een groot aantal industriële
bedrijven die groene waterstof willen
produceren. Om deze bedrijven van
voldoende groene stroom te kunnen voorzien
worden meerdere wegen bewandeld. De
Provincie heeft, vanuit de regio Zeeland, de
aanjagende rol om Zeeland zo goed mogelijk
aan te sluiten op de windparken op de
Noordzee (middels VAWOZ). Daarbij trekken
de Provincie, de industrie en de
netbeheerders gezamenlijk op om de
industriële energievraag in kaart te brengen
en de bijbehorende duurzame nieuwe
energieinfrastructuur te faciliteren (middels
het MIEK en de CES).
5. Tot nader orde is de Zeeuwse
waterstofladder leidend in welke sector als
eerste toegang zou moeten krijgen tot
groene waterstof. Dit is gebaseerd op de
duurzame impact, urgentie en alternatieven.
De Zeeuwse industrie is een internationale
koploper in het gebruik en toepassing van
waterstof en tevens het grootste
waterstofcluster van de Benelux (580 kton/
jr). De Zeeuwse industrie huisvest de
internationale top waarbij het North Sea Port
gebied ruim 100.000 banen biedt.

6.

Het is de ambitie van de Provincie Zeeland
om de industrie toekomstbestendig te
houden door een (inter)nationaal level
playing field te waarborgen om zo de
commerciële concurrentiepositie van de
Zeeuwse industrie te behouden en te
versterken. Het is aan de Zeeuwse industrie
om hun eigen commerciële afwegingen te
maken, zo ook t.o.v. de toepassing van
groene waterstof.
Nee. Rol en verantwoordelijkheid ligt bij het
Rijk.

7.

Nee. De Provincie Zeeland verleent geen
directe financiering aan deze bedrijven

8.

De Provincie Zeeland heeft de wettelijke taak
de handelen zoals in de Klimaatwet
omschreven is. De Provincie faciliteert,
stimuleert en verbindt met het doel de
nationale ambities van de Klimaatwet te
halen. Dit doet zij o.a. middels het
samenwerkingsplatform SDR.

Vragen aan gedeputeerde staten

9.

Deelt u de mening van Kerngroep Tij dat,
voor een wezenlijke en duurzame transitie
van de Zeeuwse procesindustrie, en ook in
het belang van de toekomstbestendigheid
van deze industrie zelf, het noodzakelijk is
om het beleid in een breder perspectief te
plaatsen, waarbij tevens de korte-termijnacties geplaatst worden binnen een kader
van de lange-termijndoelen?

Antwoorden van gedeputeerde staten
Indien financiële steun, vanuit de Provincie
Zeeland, zo worden toegezegd zal dit altijd
gebeuren binnen de opgestelde kaders. Dan
is het zeker denkbaar dat een
toekomstgericht plan een onderdeel is van de
subsidieaanvraag. Het Rijk is echter de partij
die de nationale industriëlen een variëteit aan
financieringsinstrumentaria biedt en hier haar
eigen kaders aan stelt.
Ja.
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