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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-761685519 

DOS-2016-0009328

.

Onderwerp

Voortgangsrapportage Warmte november-december 2020

Advies

1. Vast te stellen de Voortgangsrapportage Warmte – november/december 2020 met nummer

PZH-2020-761611021 (bijlage 1);

2. Vast te stellen de brief “Voortgangsrapportage Warmte – november/december 2020” met

nummer PZH-2020-761685519 (bijlage 2) aan Provinciale Staten;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de voortgangsrapportage Warmte

november/december 2020.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om het totaalbudget op te nemen in

de financiële paragraaf in het GS voorstel.

Bijlagen

Bijlage 1 - Voortgangsrapportage Warmte – november/december 2020 met nummer PZH-2020-

761611021 

Bijlage 2 - Brief Voortgangsrapportage Warmte – november/december 2020 met nummer PZH-
2020-761685519  

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

Openbaar 5 januari 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Voorgeschiedenis

De provincie houdt samen met de gemeente Rotterdam, verder ‘de gemeente’, de aandelen in

Warmtebedrijf Holding B.V., verder te noemen ‘WbR’. Daarnaast heeft de provincie de

beleidsambitie te komen tot een regionale warmterotonde.

WbR is sinds medio 2017 doende met de voorbereidingen van de aanleg van een warmteleiding

om de Leidse regio te voorzien van havenwarmte. Dit past in de provinciale beleidsambities op

het gebied van de energietransitie en duurzaamheid. De LoO is inmiddels ‘ingewisseld’ voor de

WLQ+. De staten hebben het warmtedossier aangemerkt als groot project overeenkomstig de

regeling groot Project. Op grond daarvan dient uw college periodiek over het warmtedossier te

rapporteren. 

De bijgaande rapportage is aangepast naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen en

de verhandelingen in de Statenvergadering van 16 december 2020.

Met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de gemeente Rotterdam worden op dit

moment de diverse mogelijkheden om havenwarmte naar Leiden te brengen, onderzocht en

vergeleken. Dit traject bevindt zich momenteel in een belangrijke fase waarin duidelijk moet

worden of betrokken partijen zich willen committeren aan de voorkeursvariant WLQ+ inclusief de

daarbij behorende onderliggende afspraken. In deze rapportage wordt u geinformeerd over de

voortgang op de diverse onderdelen behorend bij het Warmtedossier.

Nu voorliggend besluit

Voorgesteld wordt om de voortgangsrapportage Warmte november/december 2020 voor

Provinciale Staten vast te stellen.

Financieel en fiscaal kader

Aan de voortgangsrapportage liggen geen financiële besluiten ten grondslag. De lopende

uitgaven binnen het grote project vallen binnen de afgesproken financiële afspraken van de

begroting. Hierover vindt aparte besluitvorming plaats in Q1.

Totaalbedrag exclusief BTW : n.v.t.

Programma   : Programma 3 Schone en toekomstbestendige energie

Dekking                                         : n.v.t. 

Financiële risico’s  : n.v.t.

Beheersmaatregelen  : n.v.t.

Juridisch kader

N.v.t.

 

2 Voorafgaande besluitvorming
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Gedeputeerde Staten hebben op 11 juni 2019, met kenmerk PZH-2019- 695845630 afgesproken

met Provinciale Staten dat zij maandelijks rapporteren over de ontwikkelingen in dit dossier.

 

3 Proces

 

De GS-brief, Statenvoorstel en bijlage worden zo spoedig mogelijk naar de Statenleden gezonden

en ter (eventuele) bespreking tijdens de vergadering van de Statencommissie Bereikbaarheid en

Energie - Warmte op 27 januari 2021. 

 

4 Participatie en rolneming

 

De provincie is samen met de gemeente Rotterdam aandeelhouder van WbR. De provincie werkt

samen met de gemeente Rotterdam en andere stakeholders aan haar ambities op het gebied van

de energietransitie. Door de keuze voor de WLQ+ ligt het primaat inmiddels bij de publieke taak

en rolneming.

 

5 Communicatiestrategie

 De brief en rapportage zijn openbaar. Verdere communicatie is niet nodig.

 


