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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-581947534 (DOS-2015-

0005387)

Contact

M. Bilius

P. Hamelijnck

m.bilius@pzh.nl

Onderwerp:

Intentieverklaring ‘Groenoord en Nieuwland op duurzame warmte’

Publiekssamenvatting:

Het Rijk heeft op 8 maart 2017 samen met een aantal gemeenten, netbeheerders en enkele 

koepelorganisaties waaronder de VNG en IPO een Green Deal voor de ontwikkeling van 

aardgasvrije wijken gesloten.  In Zuid-Holland zijn op dit moment negen gemeenten, waaronder 

Schiedam, betrokken bij deze Green deal. 

De provincie wil de (Green Deal) gemeenten in Zuid-Holland ondersteunen en leerervaringen 

(laten) delen. Ook wil de provincie gemeenten en regio’s kennis beschikbaar stellen om lokale 

initiatieven te ontwikkelen. 

De gemeente Schiedam gaat een deal aan met een corporatie, de netbeheerder, de 

warmteleiding-eigenaar/mogelijke warmteleverancier om de wijken Groenoord en Nieuwland op 

duurzame warmte te krijgen. De provincie doet in deze deal actief mee met inzet van menskracht 

om het project te begeleiden. 

Advies:

1. De intentieverklaring ‘Groenoord en Nieuwland op Duurzame Warmte’ aan te gaan;

2. Geheimhouding op te leggen op grond van art. 55, eerste lid, van de Provinciewet ten aanzien 

van de informatie over het besluit onder 1, gelet op het belang dat de bij de verklaring betrokken 

partijen hebben om als eerste kennis te kunnen nemen daarvan zodat openbaarmaking hiervan 

ingevolge art. 10, tweede lid, onder f Wet openbaarheid van bestuur achterwege dient te blijven 

en deze geheimhouding op te heffen op het moment dat de verklaring door partijen is 

ondertekend.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij het voorstel Intentieverklaring ‘Groenoord 

en Nieuwland op duurzame warmte’.

NB: De CdK gaat, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, de juridische binding aan en 

machtigt daartoe gedeputeerde dhr. J.F. Weber om de Intentieverklaring “Groenoord en 

Nieuwland op duurzame Warmte” te ondertekenen.(Deze machtiging wordt als bijlage bij het 

besluit gevoegd).

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: M. Bilius/P. Hamelijnck Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Ewijk - Hoevenaars, AM, van digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

B-Geheim met termijn 14 maart 2017 n.v.t.
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Besluit GS:
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen:
Intentieverklaring Groenoord en Nieuwland op duurzame warmte.docx
machtiging JF Weber voor intentieverklaring Groenoord en Nieuwland op duurzame warmte.docx
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1 Toelichting voor het College

In de nationale Energieagenda staan de hoge ambities waarmee Nederland in de komende 

decennia de energietransitie wil realiseren. Die transitie bestaat uit vele onderdelen en 

maatregelen. Eén daarvan is de warmtetransitie. Op nationaal niveau worden op korte termijn 

experimenten gestart voor een duurzame warmtevoorziening. IPO heeft namens alle provincies 

deze Green Deal ondertekend op 8 maart 2017. 

Met het aangaan van deze intentieverklaring wordt deels invulling gegeven aan de 

inspanningsverplichtingen uit de Green Deal Aardgasvrije Wijken op het vlak van kennisdeling.

In Zuid-Holland zijn op dit moment negen gemeenten medeondertekenaar en daarmee voorloper 

om in één of meer wijken aardgas te vervangen door duurzame warmte. De provincie wil de 

Green Deal-gemeenten in Zuid-Holland ondersteunen en leerervaringen (laten) delen. De 

provincie wil binnen enkele van die Green Deal projecten actief meedoen om zo ook zelf 

leerervaringen op te doen en inhoud te geven aan de drie verplichtingen in het kader van de 

nationale overeenkomst, te weten: kennisdeling naar de gemeenten, vertaalslag naar 

beleidsontwikkeling en koppeling met het provinciale Warmteplan.

Deze intentieverklaring is gericht op één van die negen gemeenten, te weten Schiedam. 

Schiedam richt een projectteam in dat het plan gaat ontwikkelen om de beide wijken Groenoord 

en Nieuwland planmatig de transitie van aardgas naar duurzame warmte te laten doormaken. 

De geheimhouding met termijn is opgenomen vanwege het belang van betrokken partijen om als 

eerste kennis te kunnen nemen van de intentieverklaring zodat openbaarmaking hiervan in 

gezamenlijkheid kan plaatsvinden bij de daadwerkelijke ondertekening. 

Financieel en fiscaal kader:

De verklaring valt binnen de activiteiten van Programma 3: aantrekkelijk en concurrerend. Doel 

3.2 Schone toekomstbestendige energie.

In deze verklaring worden geen afspraken gemaakt over bijdragen en verdeling van rollen en 

verantwoordelijkheden. Er ontstaat op basis van deze intentieverklaring geen financiële 

verplichting, anders dan eigen inzet van provinciale medewerkers bij dit initiatief voor de 

onderzoekskosten (gemiddeld 4 uur per week tot (voorlopig) eind 2017). 

In het geval dat het vervolgtraject leidt tot nadere maatregelen met eventuele financiële 

consequenties, dan zal dat apart aan GS ter besluitvorming worden voorgelegd. 

Juridisch kader:

Er wordt een verklaring afgegeven door het college waarin de intentie wordt uitgesproken om 

twee Schiedamse wijken op duurzame warmte te krijgen.

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 

Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven 

machtiging wordt dhr. J.F. Weber, gedeputeerde van Energie, gemachtigd om de verklaring

namens de provincie te ondertekenen.

Er wordt geheimhouding opgelegd op grond van art. 55, eerste lid, van de Provinciewet ten 

aanzien van de informatie over het besluit onder 1, gelet op het belang dat de bij de verklaring 
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betrokken partijen hebben om als eerste kennis te kunnen nemen daarvan zodat openbaarmaking 

hiervan ingevolge art. 10, tweede lid, onder f Wet openbaarheid van bestuur achterwege dient te 

blijven en deze geheimhouding op te heffen op het moment dat de verklaring door partijen is 

ondertekend.

2 Proces

De verklaring is tijdens portefeuillehoudersoverleg van 16 januari en 6 maart 2017 besproken met 

de portefeuillehouder. Andere ondertekenaars zijn de gemeente Schiedam, de netbeheerder 

Stedin, de woningcorporatie Woonplus en de (mogelijke) energieleverancier annex eigenaar van 

Leiding over Noord Eneco.

Op basis van de intentieverklaring wordt de komende tijd toegewerkt naar een 

samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken over rollen, verantwoordelijkheden en bijdragen 

worden vastgelegd. Dit zou eind 2017 zijn beslag kunnen krijgen.

3 Communicatiestrategie

Bij ondertekening van de intentieverklaring, momenteel voorzien op 20 april 2017, wordt een 

persmoment gecreëerd en een persbericht uitgebracht. Hierover is afgestemd met de afdeling 

Communicatie. Dit persbericht zal t.z.t. separaat aan GS worden voorgelegd. 
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