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Brief aan de Statenleden van de commissie
Bereikbaarheid en Energie

– Warmte en de

commissie Onderzoek van de Rekekening over de
stand van zaken WLQ+

Geachte Statenleden,

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken in relatie tot de voortgang met betrekking
tot de voorgenomen besluitvorming over de WLQ+. Deze stond geagendeerd voor de
commissievergadering Bereikbaarheid en Energie

– Warmte (BE-W) op 31 maart 2021 en op 7

april 2021 in uw Staten.

Op het moment van besluitvorming door Provinciale Staten moet echter ook duidelijkheid bestaan
over de positie van de Leidse regiogemeenten met betrekking tot hun warmteafname in de
toekomst en over onderlinge afspraken van de betrokken marktpartijen Warmtebedrijf Rotterdam,
Gasunie en Vattenfall om te komen tot een werkend systeem in 2026. De gemeenten hebben
aangegeven hiervoor meer tijd nodig te hebben. Dat betekent dat besluitvorming in Provinciale
Staten een maand verschuift naar mei 2021.

Zodra de besluitvormingsdocumenten in definitieve conceptvorm gereed zijn, zullen wij u deze ter
informatie toesturen zodat u zich daarover een eerste oordeel kunt vormen. Wij hechten eraan
om uw Staten voorafgaand aan de besluitvorming aan de hand van concrete tekstdocumenten zo
veel als mogelijk mee te nemen op de inhoud, de voortgang en alle de daarmee verband
houdende (eventueel te bespreken) onderwerpen.

De uitwerking van de besluitvormingsdocumenten vindt plaats binnen de eerder de door u
aangeven kaders bij besluitvorming in Provinciale Staten van 1 juli 2020 en 16 december 2020.
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Final Investment Decision (FID) Gasunie in mei
De provinciale besluitvorming strekt er toe Gasunie in staat te stellen om in mei van dit jaar een
voorwaardelijk investeringsbeslissing over de WLQ+ te laten nemen. Hierop zijn alle
inspanningen gericht. De processtappen rekenen zich als volgt terug:

FID WLQ+ Gasunie mei 2021
Besluitvorming PS 19 mei 2021
Bespreking cie BE-W 12 mei 2021
Besluitvorming GS 20 april 2021
Bespreking (rapportage) cie BE-W 31 maart 2021

Besluitvormingsdocumenten
Om FID te bereiken zijn wij voornemens om in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 20
april te besluiten over:

-

het convenant tussen ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Gasunie en
Provincie Zuid-Holland strekkende tot de aanleg van de WLQ+;

-

de anterieure overeenkomst Provincie Zuid-Holland en Gasunie strekkende tot een
verplichting van Gasunie tot aanleg uiterlijk 2026;

-

de subsidiebeschikking (op basis van oordeel en advies Warmteparticipatiefonds)

Eerder besloten wij al over de overeenkomst met de gemeente Rotterdam. U bent hierover per
brief 26 januari 2021 geïnformeerd. Samen met Rotterdam werken wij op dit moment nog aan
een korte toelichting/verduidelijking op de verschillende onderdelen van deze overeenkomst. Wij
verwachten dat ook het convenant en de projectovereenkomst snel tot stand komen. De
subsidiebeschikking zal wat meer tijd vergen; dit mede vanwege de adviserende rol van het
Warmteparticipatiefonds omtrent de aanvraag.

Rapportage
Wij benadrukken dat wij in afstemming met uw rapporteur werken aan een uitgebreide
voortgangsrapportage waarbij wij ook zullen ingaan op de adviezen die de rapporteur bij
gelegenheid van de Commissie voor Onderzoek van de Rekening (COR) van 17 februari jl. heeft
uitgebracht.
Ons voornemen is u deze rapportage na vaststelling door Gedeputeerde Staten gelijktijdig met
deze brief aan u toe te zenden.
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Relatie met andere trajecten
Wij wijzen erop dat besluitvorming in Provinciale Staten afhankelijk blijft van de snelheid waarmee
in genoemde trajecten zaken tot stand zullen komen. De uiteindelijke besluitvorming binnen
zowel de gemeente Rotterdam als de provincie vergt duidelijkheid op het geheel; waaronder
draagvlak in de Leidse regio alsook bij Vattenfall.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
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secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

