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-

Hierbij informeren wij u over een subsidie die wij hebben verstrekt aan het Warmtebedrijf Holding 

B.V. 

Warmtebedrijf Rotterdam

Bij brief van 24 oktober 2017 hebben wij u geïnformeerd dat Nuon en Warmtebedrijf Rotterdam

Infra N.V. en Warmtebedrijf Rotterdam Exploitatie N.V. (hierna: WbR Infra resp. WbR Explo) ieder 

een overeenkomst hebben gesloten over het leveren van warmte in de Leidse regio zodat de 

overtollige warmte uit de Rotterdamse haven in deze regio benut kan worden. Voor de goede 

orde: WbR Infra is de eigenaar van de warmteleiding en WbR Explo houdt zich bezig met het 

leveren van warmte. Om de uitbreiding naar de Leidse regio mogelijk te maken is GS als 

aandeelhouder in WbR in samenwerking met de gemeente Rotterdam (aandeelhouder) akkoord 

gegaan met de omvorming van het huidige WbR tot een regionaal warmtebedrijf met een 

holdingstructuur. 

De aanleg van een warmteleiding naar de Leidse regio past in de door u vastgestelde 

Energieagenda “Watt anders”, evenals in het Warmteplan Anders Verwarmen en in de 

investeringsstrategie voor het Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. (hierna: WPF). Om die 

reden is vanuit de provincie aangegeven dat via WPF en binnen de voor dat fonds vastgestelde 

kaders en voorwaarden hieraan zou kunnen worden bijgedragen. 

Per brief van 8 februari 2018 is ons als aandeelhouder gemeld dat WbR in afwachting van de 

beoogde herkapitalisatie van de onderneming een liquiditeitsbehoefte heeft, derhalve een beroep 

op de aandeelhouders doet om hierin te voorzien.
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Bijdrage provincie Zuid-Holland 

Met de gemeente Rotterdam hebben we opties voor een bijdrage verkend. Dit heeft ons als 

college doen besluiten een subsidie (in de vorm van een niet achtergestelde) lening te 

verstrekken van € 0,7 mln tegen een rentepercentage van 4%, af te lossen op 1 september 2018. 

Dit toont ons commitment aan de doorontwikkeling van een warmteleveringssysteem in Zuid-

Holland. Voor de volledigheid geven wij u mee dat om de lening te bewerkstelliggen kosten 

worden gemaakt ter hoogte van € 21.500,-

Deze subsidie in de vorm van een lening wordt verstrekt vooruitlopend op een nog door GS vast 

te stellen regeling, waarmee in geval van calamiteiten op korte termijn tijdelijke maatregelen 

kunnen worden getroffen voor verbonden partijen. 

Risico’s 

Bij het verstrekken van een subsidie in de vorm van een lening bestaat altijd de kans dat deze 

geheel of gedeeltelijk niet (tijdig) wordt terugbetaald. 

Vervolg

Zoals geschetst hierboven zetten wij ons maximaal in voor de kansen voor de verduurzaming van 

de warmtevraag in Zuid-Holland. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris, voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit
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