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VVD 1 Opwaarderingsverzoek:

Met de gedeputeerde willen we bespreken waar het vinden
van goede manieren van klimaatadaptatie en innovatie 
zich van elkaar onderscheiden. Volgens de VVD-fractie 
heeft de opgave van de klimaatadaptatie innovatie (en een 
integrale aanpak) nodig en is dat niet een aparte grootheid.
De toegezonden stukken lijken daar wel vanuit te gaan.

Bij herlezing van de statenbrief kunnen wij ons de mogelijke verwarring 
voorstellen. Voor de eerste ronde van projecten (openstelling per 1 juni 2022 
voor € 5 miljoen) geldt dat voor een bredere thematiek, maar wel altijd thema’s 
rondom de gezonde mens en gezonde leefomgeving, voorstellen mogen 
worden ingediend voor innovatieve projecten. Voor de tweede tranche (najaar 
2022 € 7 miljoen) geldt dat de innovatieprojecten zich moeten toespitsen op 
onze doelstellingen m.b.t. het klimaat. Maar het is dus niet uitgesloten dat ook in
de eerste tranche projecten worden aangemeld of gehonoreerd die bijdragen 
aan onze klimaatdoelstellingen.

2 Vragen:

Er wordt subsidie beschikbaar gesteld op twee lijnen: 
Innovatie en Klimaat. Graag meer uitleg hoe deze twee 
lijnen zich van elkaar onderscheiden omdat het in de 
omschrijving bij Klimaat ook om innovatie(s) lijkt te gaan.

Zie ook het antwoord bij 1. Het was niet bedoeld te suggereren dat er op het 
gebied van klimaat geen innovatie mogelijk is. Wel heeft de eerste tranche van €
5 miljoen een ruimere scope dan de tweede tranche van € 7 miljoen. De eerste  
openstelling op Innovatie is specifiek gericht op de valorisatie en ontwikkeling 
van nieuwe innovatieve producten, processen en diensten. Het betreft dus echt 
het proces van het omzetten van kennis naar een nieuw innovatief product, 
dienst of proces. Deze openstelling is breed ingestoken; alle samenwerkings-
initiatieven die passen binnen de Regionale Economische Agenda zouden 
hiervoor in aanmerking kunnen komen, mits het natuurlijk een valorisatieproject 
betreft. 

De openstelling op Klimaat richt zich meer op een latere fase, namelijk de uitrol 
van de innovatie, en alleen op die projecten die de energie-efficiëntie in de 
bebouwde omgeving bevorderen, de ontwikkeling van slimme energiesystemen,
grids en opslag bewerkstelligen of bijdragen aan de transitie naar een circulaire 
economie. Het gaat hierbij niet om de ontwikkeling van een nieuw product, maar
wel om de toepassing daarvan en de vermindering van de CO2 uitstoot die dat 
tot gevolg heeft. 

In theorie had het gekund, ware het niet dat deze openstellingen zich daartoe te 
snel opvolgen, dat binnen de openstelling op Innovatie een nieuw product wordt 
ontwikkeld (zeg bijvoorbeeld een nieuw type batterij voor energie-opslag), die in 
de openstelling op Klimaat daadwerkelijk doorontwikkeld en uitgerold wordt 
(door de batterij te testen en toe te passen in een proeftuin).
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