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Bijlage(n) 

- 

Tijdens de themabijeenkomst op 11 oktober 2019 heeft u namens de GroenLinks 

fractie een technische vraag gesteld over Statenvoorstel 56/19: Voorstel voor 

een Klimaatakkoord. U heeft deze vraag nagestuurd via uw mail d.d. 15 

oktober 2019. Onderstaand treft u de vraag en het antwoord daarop.  

 

De vraag is hoe houden we als provincie grip op Moerdijk nu deze valt onder 
het rijk en Noord- Holland? 
Wij hebben gezien dat bijv bij Shell Moerdijk het aantal uren toezicht van 
1000 naar 300 is gegaan. Hoe kan dat gelet op de klimaatopgave enerzijds 
en het vervuilende karakter van Shell Moerdijk anderzijds, en dat versterking 
van het toezicht op Shell Moerdijk essentieel is in het halen van de 
klimaatdoelstellingen. Onze stelling is dat de grootste vervuiler betaald.. maar 
hoe gaan we dat in Brabant doen met de 400 bedrijven is de daaraan 
onderliggende vraag. 
 

 

Antwoord:  

Allereerst valt Shell Moerdijk niet onder bevoegdheid van de provincie 

Noord-Holland. Shell is een ETS-bedrijf1 waardoor het Rijk bevoegd gezag is 

voor energie2. Dit betekent dat wij als provincie weinig grip hebben op hun 

klimaat- en energiedoelstellingen.  

 
                                                
1 ETS: Emissions Trading System - Europees systeem van emissiehandel met als doel de CO2-uitstoot 
van de deelnemende sectoren in 2020 met 21% te verlagen ten opzichte van 2005.  
ETS-bedrijven hoeven geen energiebesparingsplannen/EEP’s op te stellen omdat ze meedoen aan 
het Europese Emissions Trading System. 
2 Deze rol wordt ingevuld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 
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Wel zijn we in de rol van aandeelhouder van het Havenbedrijf Moerdijk 

betrokken bij de klimaatdoelstellingen voor Moerdijk. Dat is dan geen 

handhaving maar meer regisseren en stimuleren. Daarbij is Moerdijk nauw 

aangesloten bij de klimaatmaatregelen van havenbedrijf Rotterdam. 

 

NB: Juist de ETS-bedrijven gaan meer betalen voor hun CO2-uitstoot. Door de 

CO2-heffing die ze opgelegd krijgen als gevolg van de afspraken in het 

Klimaatakkoord wordt fossiele energie duurder. Dat is een extra stimulans.  

Daarbij zijn voor de vijf nationale industrieclusters, waaronder 

Rotterdam/Moerdijk, maatregelen ten behoeve van CO2-reductie opgenomen 

in het Klimaatakkoord. Deze maatregelen betreffen o.a. hergebruik van 

restwarmte, elektrificeren van industriële processen en afvang van CO2 uit 

rookgassen en deze opslaan.  

 

Op alle niet-ETS-bedrijven waarvoor Noord-Brabant bevoegd gezag is op 

gebied van energie, hebben wij het toezicht op energie geïntensiveerd sinds 

2017 en dat wordt de komende vier jaar gecontinueerd.  

Alle ca. 400 Wabo-vergunningen zijn aangepast op de verplichting om een 

energiebesparingsonderzoek in te dienen. Op basis daarvan kunnen wij 

toezien en, indien nodig, handhavend optreden.  

De eerste ronde Energie-efficiëncyplannen (EEP’s) wordt op dit moment 
beoordeeld door de Brabantse omgevingsdiensten. In de komende vier jaar 

gaan deze diensten bij elk bedrijf langs om te controleren.  

 

Tot slot herkennen wij ons niet in de informatie dat het aantal uren toezicht 

teruggelopen is van 1000 naar 300 uur. Waar het gaat om energie is, zoals 

hiervoor al aangegeven, niet de provincie het bevoegde gezag maar het Rijk. 

We hebben geen zicht op het aantal uren dat het Rijk inzet op toezicht 

energie. Voor wat betreft de Wabo en het Brzo (Besluit risico zware 

ongevallen) is de provincie het bevoegde gezag voor VTH. Op toezicht 

Wabo en Brzo wordt voor Shell Moerdijk jaarlijks een kleine 700 uur inzet 

geprogrammeerd. Dit toezicht wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst 

Midden- en West-Brabant. 

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

E.C. Verbauwen 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 


