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Rekenkameronderzoek Warmtebedrijf Holding B.V.

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller

1.

Bent u bekend met het bericht “Stad gokt met warmtebedrijf” uit De Telegraaf van
donderdag 26 juli 2018?
Al enkele malen is Provinciale Staten achter gesloten deuren geïnformeerd over het
warmtebedrijf. De PVV heeft in diverse stemverklaringen bij de bekrachtiging van de
geheimhouding haar ongenoegen uitgesproken over deze gang van zaken. De zaken
waarover Provinciale Staten in het geheim zijn geïnformeerd moeten zo spoedig
mogelijk openbaar worden gemaakt.
Zoals we in het artikel kunnen lezen, is de gemeenteraad van Rotterdam ook in het
geheim geïnformeerd over het warmtebedrijf en zij heeft daarom de Rekenkamer van
Rotterdam om een onderzoek gevraagd. De Rekenkamer heeft dit verzoek
geaccepteerd en gaat ermee aan de slag.
Antwoord
Ons college heeft kennisgenomen van het bericht in de Telegraaf.

2.

Bent u bereid om zo spoedig mogelijk een onderzoek te laten uitvoeren door de
Randstedelijke Rekenkamer naar het warmtebedrijf en de rol van de provincie hierin?
Zo nee, waarom niet?
Het onderzoek richt zich ook op de vraag of de risico’s omtrent de financiële en
maatschappelijke doelstellingen voldoende worden beheerst en of de gemeenteraad
van Rotterdam voldoende is geïnformeerd over de risico’s.
Antwoord
Voor zover ons bekend heeft de Randstedelijke Rekenkamer geen plannen om een
dergelijk onderzoek uit te voeren. De Randstedelijke Rekenkamer beslist zelf welke
onderwerpen zij wil onderzoeken.
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3.

Deelt het College de mening van de PVV dat ook de Randstedelijke Rekenkamer zo
spoedig mogelijk moet onderzoeken of de risico’s omtrent de financiële en
maatschappelijke doelstellingen voldoende worden beheerst en of Provinciale Staten
wel voldoende is geïnformeerd over de risico’s? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Wij nemen kennis van de mening van de PVV, die wij op dit punt niet delen. Via de
P&C cyclus worden de Staten geïnformeerd over de maatschappelijke doelstellingen
en risico’s van de verbonden partijen i.c. het Warmtebedrijf Holding B.V. (WBR). De
kaders hiervoor hebben de Staten onder meer in de beleidsagenda en de beleidsnota
verbonden partijen en overige deelnemingen 2016 – 2019 vastgelegd. Met betrekking
tot WBR informeren wij uw Staten regelmatig over de actuele ontwikkelingen in relatie
tot het WBR.

4.

Is de provincie betrokken bij het onderzoek van de Rekenkamer van Rotterdam?
Graag een gemotiveerd antwoord.
Antwoord
De provincie is op dit moment noch door de gemeente noch door de Rekenkamer
uitgenodigd om te reageren of om deel te nemen aan het onderzoek. Als (mede)
aandeelhouder van het WBR zien we de resultaten met belangstelling tegemoet.

5.

Wanneer is het College van plan om open kaart te spelen en de belastingbetaler in
Zuid-Holland te informeren over de gang van zaken bij het warmtebedrijf? Graag een
gemotiveerd antwoord.
Antwoord
Vanzelfsprekend is het uitgangspunt openbaar en transparant. In
uitzonderingsgevallen kan de provincie op basis van argumenten enkel ontleend aan
de provinciewet geheimhouding opleggen. In dat geval streeft GS in algemene zin er
dan naar om de termijn van geheimhouding zo kort mogelijk te houden.
Aan besluiten gerelateerd aan WBR wordt vooralsnog op grond van artikel 55, eerste
lid, van de Provinciewet geheimhouding opgelegd aan een ieder die hiervan kennis
draagt. De reden is gelegen in de economische belangen van de provincie, het
voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. Bovendien
hebben Provinciale Staten het recht om als eerste kennis te nemen van de in de
besluitstukken opgenomen informatie.
Door GS wordt in de periode tussen 1 september – 31 december 2018 een voorstel
bij PS ingediend waarin wordt her-beoordeeld of de geheimhouding ten aanzien van
alle besluiten en bijbehorende documenten over WBR, inclusief de voorgaande
besluiten en documenten waarover op 28 maart jl. geheimhouding is opgelegd, dient
te worden gehandhaafd of wanneer deze kan worden opgeheven.
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Den Haag, 28 augustus 2018
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

