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Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.

t.a.v. het Bestuur en de Raad van Commissarissen 

Zuid-Hollandplein 1

2281AN  's-Gravenhage

Onderwerp

Voorbereiden juridische fusie tussen Houdstermaatschappij

Zuid-Holland B.V. en Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. 

Geacht bestuur, geachte Raad van Commissarissen,

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Zoals u bekend is, hebben wij in 2016 besloten Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.

(HZH) op te richten met kort gezegd als doel het ondersteunen, versterken en

verankeren van het economische klimaat en/of beleid in de provincie Zuid-Holland door

middel van het oprichten van dochtermaatschappijen (werkfondsen), die op basis van

een door Provinciale Staten vastgestelde investeringsstrategie door Provinciale Staten

ter beschikking gestelde middelen investeren in ondernemingen in de provincie Zuid-

Holland of in ondernemingen waarvan de weerslag van de activiteiten in de provincie

Zuid-Holland plaatsvindt. HZH houdt tevens toezicht op deze werkfondsen.

In maart 2017 hebben wij een investeringsstrategie op het gebied van duurzame

warmte vastgesteld met daaraan gekoppeld een kapitaal van € 65 miljoen. Op basis van

dit besluit heeft HZH in oktober 2017 Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. (WPF)

opgericht met als doel (kort gezegd) het doen van investeringen in ondernemingen die

zich bezighouden met het bijdragen aan een CO2-arme energievoorziening door

benutting van restwarmte en het toewerken naar volledig duurzame warmte. 

Wij zijn sinds 2018 bezig geweest om een warmteleiding tot stand te brengen tussen het

Rotterdamse havengebied en de Leidse regio. Daartoe zijn meerdere varianten met

meerdere partijen beproefd. Wij hebben u regelmatig mondeling en schriftelijk over de

ontwikkelingen geïnformeerd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat WPF de voor de

aanleg benodigde middelen zou investeren in Warmtebedrijf Holding B.V. te Rotterdam,

maar inmiddels is besloten dat Gasunie de warmteleiding zal aanleggen. 

In navolging van het Rijk hebben wij uiteindelijk besloten de voor de aanleg benodigde

middelen rechtstreeks via een subsidie aan Gasunie ter beschikking te stellen (besluit

Provinciale Staten van 15 juni 2022, nr. 7465). 
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Gelet op al het voorgaande verliest WPF haar bestaansrecht. Daarom zijn wij

voornemens de investeringsstrategie voor WPF in te trekken. Dit zullen wij op 12

oktober aanstaande aan Provinciale Staten voorstellen. Dat maakt de weg vrij om een

juridische fusie tot stand te brengen tussen HZH en WPF, waarmee alle rechten en

verplichtingen van WPF overgaan op HZH en WPF ophoudt te bestaan. 

Wij verzoeken u vriendelijk de hiervoor benodigde voorbereidingen te treffen zodat

Provinciale Staten ook hierover een besluit kunnen nemen op 12 oktober aanstaande.

Daarnaast verzoeken wij u om de nodige voorbereidingen te treffen voor een

statutenwijziging van HZH na de fusie zodat de van WPF afkomstige liquide middelen

aan de provincie kunnen worden uitbetaald. Ook dit besluit willen wij graag op 12

oktober aanstaande voorleggen aan Provinciale Staten.

Graag zien wij tijdig de voor de besluitvorming op 12 oktober aanstaande benodigde

besluiten en documenten van u tegemoet. 

We vertrouwen er op u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd en danken u

voor de door u te nemen moeite.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij

rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.


