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PERSBERICHT  Rotterdam, 30 september 2019 

 
gemeente neemt onverantwoord risico met Warmtebedrijf 
 
De gemeente heeft een onverantwoord risico genomen door aan te sturen op een contract 
tussen het Warmtebedrijf en Nuon in Leiden. Het Warmtebedrijf kent nog andere 
financiële risico’s waar de gemeente onvoldoende grip op heeft en de gemeenteraad 
onvoldoende over is geïnformeerd. Door de focus op financiële rendementen heeft het 
college het maatschappelijke belang van het Warmtebedrijf uit het oog verloren. Dit en 
meer concludeert de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘Warmte zonder leiding. 
Onderzoek naar de governance van het Warmtebedrijf’.  
  
Met de oprichting van het Warmtebedrijf in 2006 wilde de gemeente Rotterdam de emissie van 
broeikasgassen beperken en de luchtkwaliteit in Rotterdam verbeteren door de uitbreiding van 
het warmtenet. Sindsdien is € 73,5 mln. kapitaal gestort in het Warmtebedrijf en staat de 
gemeente tot € 104 mln. garant voor de schulden van het Warmtebedrijf. Het grote 
maatschappelijke en financiële belang van het Warmtebedrijf vormden voor de rekenkamer 
aanleiding om onderzoek te doen naar de manier waarop het college het Warmtebedrijf 
aanstuurt. 
 
De rekenkamer concludeert dat gaandeweg het maatschappelijke belang van het 
Warmtebedrijf op de achtergrond is geraakt en het financiële belang centraal is komen te 
staan. De rekenkamer concludeert verder dat het college grote financiële risico’s met het 
Warmtebedrijf heeft genomen. Zo is aangestuurd op een contract met Nuon voor levering van 
warmte in Leiden terwijl de financiering van de warmteleiding naar Leiden nog niet geregeld 
was. En het Warmtebedrijf kent nog meer grote financiële risico’s, zoals vertraging van de 
aanleg van de warmteleiding en onvoldoende warmteafzet. Het college heeft deze risico’s niet 
goed in beeld gebracht en onvoldoende maatregelen genomen om ze te verminderen. Ook is de 
gemeenteraad niet juist, tijdig en volledig geïnformeerd over de risico’s.  
 
Op basis van haar onderzoek doet de rekenkamer verschillende aanbevelingen. Op lange 
termijn moet het Warmtebedrijf zich weer richten op de uitbreiding van het warmtenet in 
Rotterdam. Maar eerst moeten de financiële risico’s die zijn gemoeid met het Warmtebedrijf 
worden verkleind, onder andere door afspraken te maken met Nuon over afstel of uitstel van 
de levering van warmte in Leiden. Ook moet de aansturing van het Warmtebedrijf door de 
gemeente worden verbeterd door een duidelijke scheiding van taken en verantwoordelijkheden 
en vaste overlegmomenten met de directie. De gemeenteraad moet in het vervolg vooraf 
worden geïnformeerd over de risico’s van belangrijke overeenkomsten die het Warmtebedrijf 
aangaat. 
 
Het college onderschrijft in haar reactie de meeste conclusies en neemt alle aanbevelingen 
over. De rekenkamer betreurt het echter dat het college, terugkijkend, haar handelen ten 
opzichte van het Warmtebedrijf als onvermijdelijk beschouwd. Hiermee toont het college 
weinig reflectief vermogen. 


