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R.O.16.05 vervolgstap herstelplan warmtebedrijf

Geacht raadslid,
In het onderzoeksplan 2018 van de Rekenkamer Rotterdam is aangegeven dat de
rekenkamer dit jaar een onderzoek zal starten naar het Warmtebedrijf Rotterdam
(WBR). De onderzoeksopzet is op 19 juli jl. verstuurd naar de gemeenteraad. Met het
onderzoek beoogt de rekenkamer na te gaan of de gemeente op adequate wijze
invulling geeft aan de governance van haar deelneming in het Warmtebedrijf, in het
bijzonder of de risico’s omtrent de financiële en maatschappelijke doelstellingen
voldoende worden beheerst en of de raad voldoende wordt geïnformeerd over deze
risico’s.
In lijn met deze doelstelling lag de nadruk op de opzet en de werking van het proces
van besluitvorming na vaststelling van het herstelplan van WBR. Het herstelplan is
een ‘routekaart naar herstel’ en door uw raad vastgesteld in juni 2016. Het berust op
twee pijlers: aanpassing van de voorwaarden waaronder WBR warmte levert en
afneemt en uitbreiding van het warmtenet naar de regio Leiden.
Sinds juni 2016 zijn belangrijke parameters van het herstelplan veranderd. Zo is de
uitbreiding van het warmtenet vertraagd en gelden ten aanzien van de financiering
van deze uitbreiding andere uitgangspunten. Het college heeft besloten de
definitieve beslissing over de uitbreiding van het warmtenet door WBR aan uw raad
voor te leggen. Dit conceptbesluit zal op 31 januari 2019 worden behandeld in de
gemeenteraad.
Ook de scope van het onderzoek door de rekenkamer naar WBR is gewijzigd.
Redenen hiervoor zijn de genoemde wijzigingen in het herstelplan, alsmede de
bevindingen uit ons onderzoek. Het onderzoek zal een stap verder gaan dan de
originele opzet en zich niet alleen richten op het besluitvormingsproces, maar ook
op de uitkomst van het proces. Daarbij zal de rekenkamer beoordelen of het
gewijzigde herstelplan daadwerkelijk leidt tot een verbetering van het risicoprofiel
van -en het rendement op- de gemeentelijke deelneming in WBR. Tevens zal de
rekenkamer in kaart brengen of er een alternatief is voor het herstelplan, dat beter
aansluit op het publieke belang dat is gemoeid met WBR, namelijk reductie van de
emissie van broeikasgassen en de verbetering van de luchtkwaliteit.

De extra werkzaamheden als gevolg van deze scope-uitbreiding, in combinatie met
de voorgeschreven termijnen voor ambtelijk en bestuurlijk wederhoor, maken dat de
rekenkamer zijn rapportage niet voor medio februari 2019 kan publiceren. Gelet op
de ingrijpende financiële en maatschappelijke consequenties van het besluit tot
uitbreiding van het warmtenet, geef ik u in overweging het besluit uit te stellen
totdat u kennis hebt kunnen nemen van de conclusies en aanbevelingen van de
rekenkamer.
In de rapportage die in februari 2019 wordt gepubliceerd ligt de focus op het besluit
over de uitbreiding van het warmtenet. De rekenkamer zal medio 2019 een tweede
rapportage publiceren, waarin wordt teruggekeken op het besluitvormingsproces en
de rol van de gemeente, provincie en andere actoren in dit proces. Ten behoeve van
deze rapportage zal worden samengewerkt met de Randstedelijke rekenkamer en,
voor een vergelijking met het Amsterdamse Warmtebedrijf Westpoort warmte, met
de Rekenkamer Amsterdam.
Met vriendelijke groet,

Drs. P. Hofstra RO CIA
directeur

