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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-616417209 (DOS-2015-

0005387)

Contact

J.G.M. Schouffoer MPA

j.schouffoer@pzh.nl

Onderwerp

Omvorming Warmtebedrijf Rotterdam ivm Warmtelevering Leidse Regio

Advies
1 Vast te stellen de GS-brief waarin PS wordt geïnformeerd over de Warmtelevering Leidse regio 

en de voorgenomen omvorming van het Warmtebedrijf Rotterdam;
2 Vast te stellen het persbericht over de Warmtelevering aan de Leidse Regio;
3 Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin het verzoek aan PS wordt toegelicht.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- Brief aan Staten
- Persbericht
- Publiekssamenvatting

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
A-Openbaar 24 oktober 2017 24 oktober 2017
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1 Toelichting voor het College

In het project Warmtelevering Leidse Regio is als onderdeel van de contractvorming tussen Nuon 

en Warmtebedrijf Rotterdam afgesproken het Warmtebedrijf Rotterdam te herstructureren en –

nog dit jaar- (juridisch) om te vormen naar een warmtetransportbedrijf. Op dit moment worden 

hiervoor in overleg met de gemeente Rotterdam stukken opgesteld om resp. Raad en Staten te 

consulteren. 

Omdat deze week in Rotterdam met een (openbare) wethoudersbrief een ‘wensen- een 

bedenkingenprocedure’ start is dit het moment om ook onze staten te informeren. In de 

voorbereiding van de statenbehandeling heet de Griffier van de Staten verzocht om de urgentie 

van de statenbehandeling in een brief van uw college aan te geven.

Financieel en fiscaal kader

Geen opmerkingen.

Juridisch kader

Geen opmerkingen.

2 Proces

Het concept-statenvoorstel zal begin november voor eerste lezing aan uw college worden 

voorgelegd, vaststelling is voorzien in uw vergadering van 15 november; in aanloop naar de 

statenbehandeling zal een technische sessie worden georganiseerd. Na besluitvorming in PS kan 

de beoogde oprichting van de nieuwe holding WBR plaatsvinden en volgt definitieve 

ondertekening van de contracten.

3 Communicatiestrategie

In verband met een vergelijkbare en gelijktijdige procedure in de gemeenteraad van Rotterdam 

wordt bij verzending van de brief aan PS resp. aan de Gemeenteraad ook een gezamenlijk 

persbericht uitgegeven. De communicatie is conform afspraken met onze partners in de 

warmtealliantie  in de eerste plaats gericht op de eerste concrete stap bij de realisatie van de 

regionale warmteinfrastructuur.
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