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Onderwerp: Subsidie Rolande LNG BV ten behoeve van realisatie vulpunt bio-LNG

Geachte voorzitter/leden,

Rolande LNG BV is voornemens om bij het duurzame tankstation van Green

Planet Pesse BV een onbemand bio-LNG-vulpunt te realiseren. Om de succesvolle

uitrol van (bio-)LNG als brandstof voor het wegtransport in Drenthe mogelijk te maken,

is een goed netwerk van tankstations een essentiële factor. De combinatie met de

productie van bio-LNG op het Energietransitiepark Midden-Drenthe en de afzet van

deze bio-LNG bij het Green Planet tankstation te Pesse versterken de local-for-local-
gedachte en zijn binnen de mobiliteitssector uniek te noemen.

Voordat gereden kan worden op (bio-)LNG door de Drentse transporteurs, is nodig dat

er (bio-)LNG-infrastructuur/vulpunten gerealiseerd worden waar men kan tanken.

Met de realisatie van het bio-LNG vulpunt wordt ernaar gestreefd om in juli 2017 50

LNG-vrachtwagens in Drenthe in gebruik te hebben genomen. Hiermee zaljaarlijks
een kleine 3 miljoen kilogram COz in het zware wegtransport worden vermeden. De

kosten voor het realiseren van het bio-LNG-vulpunt zijn € 1.450.000,--. Daarnaast

heeft Rolande LNG BV te maken met zo'n €241.000,-- aan jaarlijkse exploitatie-

kosten.

Op het moment dat het vulpunt bio-LNG te Pesse wordt geopend, zullen nog niet vol-

doende vrachtwagens hun brandstof daar tanken. Het vulpunt zal hierdoor aanloop-

verliezen lijden. Rolande LNG BV verzoekt de provincie Drenthe om in verband met

de aanloopverliezen een bijdrage van € 250.000,- te leveren ten behoeve van het

reduceren van het aanlooprisico.

ln de Green Deal is een verplichting opgenomen dat deze subsidie alleen verstrekt

kan worden indien Rolande LNG BV haar in Wijster geproduceerde bio-LNG ook

daadwerkelijk via het vulpunt bio-LNG te Pesse afzet.
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Het verlenen van de gevraagde subsidie past binnen de geldende regels omtrent

staatssteun Milieusteun en het Subsidiereglement Drentse Green Deals. Het hiervoor

genoemde subsidiereglement is onderdeel van het door uw Staten goedgekeurde

Energieprogramma en gaat uit van een maximumsubsidie van € 500.000,-- per pro-

ject.

Echter, op grond van artikel 3, derde lid, van de Algemene Subsidie Verordening,

kunnen wij geen besluit nemen over verlening van lncidentele prestâtiesubsidies van

€ 150.000,-- en meer, dan nadat uw Staten hun wensen en bedenkingen terzake ter

kennis van ons hebben kunnen brengen (de zogenaamde voorhangprocedure).

Wij verzoeken u daarom dit vsorstel in behandeling te nemen. Wij zien uw reactie

graag voor l4 januari 2016 tegemoet.


