
1/4

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-582332220 (DOS-2015-

0005387)

Contact

J.Schouffoer@pzh.nl

Onderwerp:

intentieovereenkomst warmterotonde Zuid-Holland

Publiekssamenvatting:

Om de energietransitie te versnellen werkt de provincie via de energieagenda  aan het 
bevorderen van samenwerking in de warmtemarkt. Met een aantal belangrijke partijen (Eneco, 
Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Warmtebedrijf Rotterdam) is gesproken over het 
gemeenschappelijk benutten en verbeteren van de hoofdinfrastructuur van het warmtenet in Zuid-
Holland. Het gaat daarbij onder meer om het afstemmen van de uitbreiding van het warmtenet en 
het inrichten van een onafhankelijke netbeheerder die vraag en aanbod kan regelen, zodat het 
warmtenet optimaal kan worden benut en vrij toegankelijk wordt voor aanbieders en vragers van 
warmte. Met de hierboven genoemde partners is overeenstemming bereikt over de gezamenlijke 
ambities om toe te werken aan de oprichting van een ‘warmtetransportbedrijf’ en een 
onafhankelijk netbeheerder. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een 
intentieovereenkomst, die op 23 maart tijdens de ‘Energy in Transition Summit’ in Rotterdam
wordt ondertekend.

Advies:
1. Aan te gaan de intentieovereenkomst met Eneco, Gasunie, Warmtebedrijf Rotterdam en 

Havenbedrijf Rotterdam.
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 
overeenkomst betrokken partijen hebben om als eerste daarvan kennis te kunnen nemen 
zodat openbaarmaking 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 Intentieovereenkomst 
Warmterotonde Zuid-Holland.

4. Vast te stellen de brief aan PS waarin zij na ondertekening van de intentieovereenkomst 
in kennis wordt gesteld ter voorbereiding op de behandeling van de Investeringsstrategie 
Warmteparticipatiefonds.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: J.G.M. Schouffoer MPA 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 20 maart 2017 23 maart 2017
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NB: De CdK gaat, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, de juridische binding aan en 
machtigt daartoe gedeputeerde dhr. J.F. Weber om de Intentieovereenkomst ‘Warmterotonde 
Zuid-Holland’ te ondertekenen.(Deze machtiging wordt als bijlage bij het besluit gevoegd).

Besluit GS:
Vastgesteld met een tekstuele machtiging aan de portefeuillehouder voor de overeenkomst.

Bijlagen:
intentieovereenkomst warmterotonde
machtiging JF Weber voor ondertekenen  intentieovereenkomst ‘Warmterotonde Zuid-Holland’
brief aan PS
persbericht
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1 Toelichting voor het College

We staan op het punt om een belangrijke doorbraak te bereiken bij het realiseren van onze 

doelstellingen voor de energietransitie. De provincie heeft de regie genomen in samenwerking 

met een aantal hoofdspelers (Eneco, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Warmtebedrijf 

Rotterdam). Er wordt gesproken over het gemeenschappelijk benutten en verbeteren van de 

hoofdinfrastructuur van het warmtenet, in plaats van dat iedere energieleverancier zijn eigen deel 

als gesloten (sub)systeem exploiteert. Het gaat daarbij onder meer om het inrichten van een 

onafhankelijke ‘systemoperator’ die vraag en aanbod kan regelen, zodat het net optimaal kan 

worden benut en vrij toegankelijk wordt voor aanbieders en vragers van warmte. Om de toegang 

voor alternatieve duurzame energiebronnen (zoals geothermie en restwarmte) te 

vergemakkelijken wordt gekeken naar het verlagen van het temperatuurregime. Tenslotte wordt 

opnieuw gekeken naar het ontwerp van tracés van de ‘warmterotonde’. Daarbij wordt uitgegaan 

van het niet aansluiten van kolenwarmte:  Er is bij afnemers onvoldoende vraag naar, de 

goedkope ‘kolenwarmte’ drukt andere duurzamer alternatieven uit de markt, en het gebruik van 

kolenwarmte is politiek omstreden. Met de hiervoor genoemde samenwerkingspartners is op 9 

maart 2017 in beginsel overeenstemming bereikt over de gezamenlijke ambities om te werken 

aan de oprichting van een ‘warmtetransportbedrijf’ en een onafhankelijk netbeheerder.

Financieel en fiscaal kader:

Deze intentieovereenkomst valt binnen de activiteiten van Programma 3: aantrekkelijk en 

concurrerend. Doel 3.2 Schone toekomstbestendige energie. Er ontstaat op basis van deze 

intentieovereenkomst geen financiële verplichting, anders dan eigen inzet van provinciale 

medewerkers, die in het programma energietransitie is voorzien. In het geval dat het 

vervolgtraject leidt tot nadere maatregelen met eventuele aanvullende financiële consequenties, 

dan zal dat apart aan GS ter besluitvorming worden voorgelegd. Financieel kader voor eventuele 

vervolgstappen is de investeringsstrategie voor het warmteparticipatiefonds, die door uw college 

aan de Staten is voorgelegd en waarover PS op 29 maart zullen besluiten.

Juridisch kader:

Met de ondertekening van deze intentieovereenkomst geeft de provincie aan dat zij met de 

genoemde partners wil werken aan een verregaande samenwerking en daarvoor dit jaar ook een 

hoofdlijnen akkoord en samenwerkingsovereenkomst zal opstellen. De nota verbonden partijen is 

het kader voor deze vervolgstappen.

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 mr. J.H. Weber, portefeuillehouder Energie, gemachtigd om de 

intentieovereenkomst namens de provincie te ondertekenen tijdens een daartoe georganiseerde 

bijeenkomst op 23 maart a.s.

Aan dit besluit wordt op grond van artikel 55 van de Provinciewet geheimhouding opgelegd aan 

eenieder die hiervan kennis draagt, gelet op het belang dat de bij de overeenkomst betrokken 

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

art. 10, tweede lid, onder f Wet openbaarheid van bestuur achterwege dient te blijven en deze 
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geheimhouding op te heffen op het moment dat de verklaring door partijen is ondertekend.

2 Proces

Aan de Intentieovereenkomst ligt een uitgebreide voorbereiding ten grondslag. Er werden

gesprekken gevoerd met marktbepalende partijen zowel aan de vraag- als aan de aanbodkant 

van de warmtemarkt en met de huidige eigenaren van warmte-infrastructuur. Ook vonden 

gesprekken plaats met initiatiefnemers voor nieuwe (grote) warmte-infrastructuur projecten. 

Ontwikkelende partijen vroegen de provincie regie te nemen om te komen tot een 

samenhangende hoofdinfrastructuur voor warmte en de governance daarvan (warmterotonde). 

Op dit moment wordt o.l.v. de provincie gewerkt aan een routekaart om –in lijn met de 

intentieovereenkomst- nog eind dit jaar te komen tot de oprichting van een publiek-privaat 

‘warmtetransportbedrijf’ om zodoende onze doelstellingen voor een open markt voor warmte te 

realiseren . Na ondertekening van voorliggende intentieovereenkomst is de eerst geplande 

vervolgstap de ondertekening van een ‘hoofdlijnenakkoord’ over het ‘warmtetransportbedrijf’, 

mede op basis van het door uw college vastgestelde Warmteplan en de nu in PS voorliggende 

Investeringsstrategie voor het Warmteparticipatiefonds.

3 Communicatiestrategie

Op het moment dat de ondertekening van de intentieovereenkomst  wordt aangekondigd  zal ook 

Provinciale Staten over de inhoud van de overeenkomst worden geïnformeerd.

De communicatie over de overeenkomst zal worden gericht op de ondertekening ervan, die is 

voorzien op 23 maart a.s. tijdens de ‘Energy in Transition Summit’ georganiseerd door het 

Havenbedrijf Rotterdam.
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