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1
 College van B en W, brief aan de gemeenteraad: ‘beantwoording vragen Warmtebedrijf’, 16 januari 2019.  

2
 Eerste warmtelevering aan Leiden volgens herstelplan 2016: Q4 2018; vervolgstap: Q3 2020. 
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3
 Met deze verklaring werd Warmtebedrijf Holding BV aansprakelijk voor de verplichtingen van Warmtebedrijf Infra NV en Warmtebedrijf Explo N.V.; 

Warmtebedrijf Holding B.V., ‘Aansprakelijkheidsverklaring conform artikel 403 lid 1 sub 4 boek 2 BW’, ondertekend op 23 februari 2018. 
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4
 Bij bijzonder beheer is sprake van een grotere beheersmatige aandacht dan bij regulier beheer, wat onder meer tot uitdrukking komt in frequentere 

gesprekken, meer rapportagemomenten, afspraken over mijlpalen etc. 
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6

5  Projectgroep Doorstart Warmtebedrijf N.V., Gemeente Rotterdam, E.ON Benelux N.V., ‘Business case Warmtebedrijf N.V. Uitkoppeling warmte AVI 

Rozenburg’, januari 2010. 

6  College van B en W, brief aan de gemeenteraad ‘Doorstart Warmtebedrijf AVI Rozenburg en continuïteit warmtelevering en afvalverwerking’, 22 

januari 2010. 



7

figuur 1-1: concessiegebieden Eneco en Nuon 

 

7  Gemeente Rotterdam en Eneco N.V., ‘Concessie industriële restwarmtelevering Rotterdam’, 26 maart 2010. 



 

aansluitplicht 

De plicht om nieuwbouw aan te sluiten op het warmtenet binnen de concessiegebieden is opgenomen 

in het landelijk geldende Bouwbesluit 2012. In artikel 9.2 lid 10 van dit besluit is bepaald dat de 

aansluitplicht blijft gelden voor gebieden waarvoor, op grond van een gemeentelijke bouwverordening, 

reeds een aansluitplicht gold. Aangezien er in de Rotterdamse bouwverordening die geldig was ten 

tijde van de inwerkingtreding van het bouwbesluit een aansluitplicht was opgenomen,8 blijft deze 

plicht gelden voor de concessiegebieden.9 In de privaatrechtelijke overeenkomsten met de 

concessiehouder is opgenomen dat de concessiehouder contracten aangaan met projectontwikkelaars 

en woningbouwcorporaties en leveringsovereenkomsten afsluiten met eindgebruikers om nieuwbouw, 

renovatiewoningen en gelijksoortige voorzieningen binnen de gebieden op haar warmtenet aan te 

sluiten indien dat redelijkerwijs technisch en/of economisch haalbaar is. Het is aan de concessiehouder 

om te onderbouwen dat een project niet haalbaar is. 

 

10

11

12

8 Gemeente Rotterdam, Bouwverordening Rotterdam 2010, artikel 2.7.3a, gemeenteblad 2010, nr. 159. 

9 Gemeente Rotterdam, conceptambtelijke notitie ‘Evaluatie warmteconcessie Rotterdam Zuid en Hoogvliet’, 12 oktober 2018. 

10 Het conflict had betrekking op de prijs die het Warmtebedrijf betaalt aan AVR voor restwarmte.   

11
 Op 10 mei 2016 heeft het college ingestemd met het onderhandelingsresultaat van het mediation traject tussen AVR en de gemeente, met de 

uitbreiding van het warmtenet naar Leiden en een aanvullende (netto) kapitaalstorting van € 14,5 mln. De kapitaalstorting is middels een wensen en 

bedenkingen procedure voorgelegd aan de gemeenteraad. Het verschil tussen de netto kapitaalstorting van 14,5 mln. en de bruto kapitaalstorting van 

26,5 mln. wordt verklaard door een uittredingsvergoeding van Uniper en een verliesneming van de gemeente van beide € 6 mln.    

12
 Warmtebedrijf Infra N.V. en Havenbedrijf Rotterdam N.V., ‘Projectovereenkomst Vondelingenwarmte fase 1’, 19 april 2016. 
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15

16 17

13
 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Vervolgstap herstelplan Warmtebedrijf’, vastgesteld op 7 februari 2019. 

14  Projectgroep Doorstart Warmtebedrijf N.V., Gemeente Rotterdam, E.ON Benelux N.V., ‘Business case Warmtebedrijf N.V. Uitkoppeling warmte AVI 

Rozenburg’, januari 2010. 

15 VVD, PvdA, D66, CDA, GroenLinks en ChristenUnie, ‘Nieuwe energie voor Rotterdam, coalitieakkoord 2018-2022’, 26 juni 2018. 

16 Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ‘Roadmap Next Economy’, november 2016. 

17 DRIFT, ‘Nieuwe Energie voor Rotterdam’, juni 2018. 
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18
 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, artikel 1 sub b, vastgesteld op 9 december 2017. De rekenkamer is op grond van 

artikel 184 van de Gemeentewet bevoegd onderzoek te doen naar verbonden partijen, waaronder naamloze vennootschappen waarvan de gemeente 

meer dan vijftig procent van het geplaatste aandelenkapitaal houdt. Deze voorwaarde is van toepassing op het Warmtebedrijf. 

19
 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018’, vastgesteld op 27 november 2014.  

20
 E.ON, brief ‘Beëindiging/ontbinding Warmtebedrijf Exploitatie N.V.’, 4 december 2015. 

21
 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam’, vastgesteld op 2 juni 2016. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

22
 Een tweede reden voor de oprichting is gelegen in de optimalisatie van de financiering. Warmtebedrijf Infra N.V. heeft een achtervangverplichting 

jegens warmteafnemers wanneer Warmtebedrijf Explo B.V. haar financiële verplichtingen niet na kan komen. Het risico dat Infra N.V. hiermee loopt, 

wordt door banken doorberekend aan Infra N.V. via relatief hoge rentepercentages.  Met de beoogde kapitalisatie van de holding zou de 

achtervangverplichting worden overgenomen van Warmtebedrijf Infra N.V.., waardoor Warmtebedrijf Infra N.V. zich tegen gunstigere condities kan 

herfinancieren. Bron: College van B en W, brief ‘Bijlage 2: Structuur en governance Warmtebedrijf Holding B.V.’, 31 oktober 2017. 
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23
 Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, ‘Overeenkomst ter zake van de storting op aandelen Warmtebedrijf Holding B.V.’, 14 december 2017.  

24 Gemeente Rotterdam, ‘Begroting 2018-2021’, vastgesteld op 14 november 2017. 

25
 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Jaarrekening 2018’, vastgesteld op 27 juni 2019, p. 90. 

26
 Gemeente Rotterdam, Warmtebedrijf Infra N.V. en Warmtebedrijf Explo N.V., ‘Overeenkomst borgstelling en aanwijzing dienst van algemeen 

economisch belang’, ondertekend op 4 april 2012. 

27
 College van B en W, brief aan de gemeenteraad ‘Het indienen van wensen en bedenkingen bij het voorgenomen besluit van het college van B&W tot 

verlenging van de borgstelling van de gemeente op de bancaire lening van Warmtebedrijf Infra N V.’, 21 mei 2019. 
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beoordeling vervolgstap herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam 

In een brief die op 5 februari 2019 naar de raad is gestuurd heeft de rekenkamer de risico’s die 

gepaard gaan met de vervolgstap van het herstelplan beoordeeld. Daarnaast heeft de rekenkamer 

onderzocht of er een alternatief is voor de vervolgstap dat beter aansluit bij het publieke belang van 

het Warmtebedrijf, namelijk een emissiereductie van CO2  en NOx. Deze beoordeling resulteert in een 

vijftal conclusies ten aanzien van de vervolgstap van het Warmtebedrijf en in vier aanbevelingen. Op 

verschillende plekken in dit rapport wordt verwezen naar deze conclusies en aanbevelingen.  

 

28  Inclusief rechtmatigheidsrisico’s van de contracten met AVR. 

29 Rekenkamer Rotterdam, brief aan de gemeenteraad ‘Beoordeling vervolgstap herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam’, 5 februari 2019. 
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33

30 Rekenkamer Rotterdam, ‘Deelnemen en wegblijven: aandeelhouderschap Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Multidiensten B.V.’, 2009.  

31 Het beleidskader verbonden partijen onderscheidt nog een derde doel: het optimaal financieel presteren en daarmee de borging van de continuïteit 

van de vennootschap. Dit is echter een afgeleide van de doelstelling om de publieke waarde te behouden.    

32 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Beleidskader verbonden partijen 2014-2018’, vastgesteld op 27 november 2014.  

33 Een nieuw beleidskader verbonden partijen voor de periode 2019-2022 is in ontwikkeling en wordt in de loop van 2019 ter vaststelling aan de raad 

voorgelegd. Bron: College van B en W, brief aan commissie MPOF ‘Uitstelbericht motie Kader private investeringen’, 12 maart 2019. 

   



 





 

 

tabel 2-1: normen en criteria governance 

normen criteria paragraaf 

het publieke belang van 

deelneming in het 

Warmtebedrijf is geborgd 

 het publieke belang van de gemeente met de deelneming in 

het Warmtebedrijf is vermeld in de statuten en het publiek 

kader van het Warmtebedrijf; 

 het publieke belang is vertaald in niet-financiële indicatoren, 

waarvoor streefwaarden zijn vastgesteld; 

 de strategie is vertaald in een bedrijfsplan, waarin ook de niet-

financiële indicatoren zijn opgenomen; 

 het publieke belang staat centraal in de strategie van het 

Warmtebedrijf; 

 de vakwethouder behartigt het publieke belang en de 

realisatie van beleidsdoelstellingen en de wethouder financiën 

de publieke waarde en de continuïteit van het Warmtebedrijf; 

- de wethouder Financiën en de vakwethouder(s) zijn ofwel 

steller van de agendapost of hebben een advies uitgebracht 

bij besluiten over de deelneming 

- uit agendaposten en aantekeningen bij besluiten over de 

deelneming blijkt dat een expliciete afweging tussen beide 

belangen is gemaakt; 

 er is sprake van intensief ambtelijk beheer, blijkend uit: 

- maandelijks overleg met de directie van het Warmtebedrijf; 

- maandelijkse rapportages van de directie van het 

Warmtebedrijf; 

- een duidelijke beheerorganisatie met gescheiden taken, 

verantwoordelijkheden en escalatielijn, via een 

clusterdirecteur (als ambtelijk opdrachtgever). 

Daarbij is er nauwe afstemming tussen de concernstaf en het 

beleidscluster. 

2-2-1 

 

 

2-2-2 

 

2-2-3 

 

2-2-4 

 

2-2-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-6 

 



de gemeente heeft voldoende 

zeggenschap om het publieke 

belang te borgen en indien 

nodig bij te sturen  

 de gemeente (als aandeelhouder met een 

meerderheidsbelang) heeft goedkeuringsbevoegdheid met 

betrekking tot de strategie en belangrijke of strategische 

besluiten* door het Warmtebedrijf; 

 er zijn geen statutaire belemmeringen om uit te treden als 

aandeelhouder. 

2-3-1 

 

 

 

2-3-2 

 

het Warmtebedrijf legt 

verantwoording af aan de 

gemeente (als 

grootaandeelhouder) over het 

gevoerde beleid 

 de jaarverslagen van het Warmtebedrijf worden binnen de 

wettelijke termijn vastgesteld door de AvA; 

 in de jaarverslagen wordt gerapporteerd over de niet-

financiële indicatoren; 

2-4-1 

 

2-4-2 

 

 

 



 

34

35

 

publieke belang Warmtebedrijf en gemeentelijke beleidsdoelstellingen 

Het publieke belang dat is gemoeid met de deelneming in het Warmtebedrijf is ‘CO2 emissiebeperking 

en verbetering lokale luchtkwaliteit door benutting van warmte in plaats van gas’. De daaraan 

verbonden prestatie-indicatoren zijn: ‘realisatie emissiereductie CO2’ en ‘realisatie emissiereductie NOx 

(stikstofoxiden)”.36   

 

In de periode 2011-2014 kende de gemeente Rotterdam een doelstelling ten aanzien van CO2-

reductie. De gemeente was mede-initiatiefnemer van het Rotterdam Climate Initiative (RCI) waarin 

Havenbedrijf, Deltalinqs, Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) en de gemeente Rotterdam 

samenwerken aan een duurzame stad, haven en industrie. Het RCI heeft als doel om een reductie van 

de uitstoot van CO2 te bereiken van 50% in 2025 ten opzichte van 1990.37 Aan deze doelstelling werd 

door de gemeente invulling gegeven door het programma Duurzaam voor de periode 2010-2014, dat 

op 9 juni 2011 is vastgesteld door de gemeenteraad.38 In dit programma is de doelstelling van het 

RCI overgenomen en verder uitgewerkt voor de sectoren industrie, gebouwde omgeving en verkeer en 

vervoer. Voor de gebouwde omgeving was het voornemen om door een combinatie van 

energiebesparende maatregelen en aansluiting op het warmtenet in 2025 400 kiloton CO2 te besparen. 

Het streven is om in de periode tot 2015 alle nieuwbouwwoningen en –kantoren op het warmtenet 

aan te sluiten en daarnaast ook 4.000 bestaande woningen.  Op het gebied van luchtkwaliteit wil de 

gemeente de wettelijke normen in 2015 niet meer overschrijden. Voor fijnstof zou dat al in 2011 

gerealiseerd moeten zijn.  

 

In 2016 is een nieuw programma duurzaam vastgesteld voor de periode 2015-2018.39 De focus van 

dit programma verschoof van CO2-reductie, naar onder meer schonere lucht, energiebesparing, een 

lagere energierekening voor de burger. Zo zouden aan het eind van de collegeperiode minimaal 

10.000 woningen moeten zijn aangepakt met als resultaat onder andere minder energieverbruik.  

Het programma bevat geen doelstelling voor CO2 emissiereductie of stikstofoxide. Wel wordt 

geconstateerd dat de Europese normen voor stikstofdioxide (NOx) op diverse plaatsen in de stad niet 

worden gehaald. Het voldoen aan deze normen wordt echter beschouwd als onhaalbaar. Wel wordt in 

34 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018’, vastgesteld op 27 november 2014, p.5. 

35 Ibid, p. 67.  

36 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Beheerverslag deelnemingen 2016-2017’, september 2017, p. 101.  

37 Rotterdam Climate Initiative, ‘Investeren in duurzame groei, Rotterdamse Duurzaamheidsmonitor 2013’, ongedateerd. 

38 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Programma Duurzaam 2011-2014. Investeren in duurzame groei’, vastgesteld op 9 juni 2011.  

39 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Programma Duurzaam 2015-2018. Dichter bij de Rotterdammer’, vastgesteld op 17 maart 2016. 



het programma een andere ambitie uitgesproken die relevant is voor het Warmtebedrijf: de gemeente 

wil in 2030 restwarmte uit de haven benutten voor verwarming en koeling van minstens de helft van 

alle huizen en gebouwen. In 2035 zouden 150.000 woningen moeten zijn aangesloten op het 

warmtenet. Uitgangspunt voor deze doelstelling is de ambitieverklaring warmte-koudevoorzieningen in 

de gebouwde omgeving die in 2013 is ondertekend door onder andere het Warmtebedrijf, Eneco, 

E.ON, Nuon en de provincie Zuid-Holland. Deze verklaring bevat de ambities en agenda om in 2030 te 

komen tot een betrouwbare en betaalbare collectieve warmte-koudevoorziening.40 Mede naar 

aanleiding van het klimaatakkoord in Parijs is in 2017 door het college een aanvulling op het 

programma duurzaam opgesteld; het ‘PLUS programma duurzaam’. Dit document is op 23 februari 

2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Het PLUS-programma bevat geen nieuwe doelstellingen.  

 

In het huidige coalitieakkoord41 zijn kwantitatieve doelen ten aanzien van de reductie van CO2 

opgenomen, waaronder een reductie van 440-640 kiloton CO2 in de collegeperiode. Ook is er een 

collegetarget opgenomen die specifiek betrekking heeft op CO2-reductie: het forceren van een dalende 

trend binnen vier jaar en een afname van de CO2-emissie met 49% in 2030.42 Ten aanzien van de 

luchtkwaliteit zijn geen doelstellingen opgenomen. Voorts kent Rotterdam de ambitie om in 2050 

aardgasvrij te zijn.43 Deze ambitie is geïnspireerd door landelijke ontwikkelingen en door de 

gemeenteraad aangenomen moties.44 Aansluiting op het warmtenet is één van de alternatieven voor 

een gasaansluiting.  

 

45

46

40
 Ambtelijke reactie, ontvangen op 29 augustus 2019. 

41 VVD, PvdA, D66, CDA, GroenLinks en ChristenUnie, ‘Nieuwe energie voor Rotterdam, coalitieakkoord 2018-2022’, 26 juni 2018. 

42
 Interview wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie. 

43 College van B en W, brief aan de gemeenteraad ‘Voortgang aardgasvrij’, 23 maart 2018.  

44 Gemeenteraad Rotterdam, motie ‘Warmte voor bestaande bouw’, 2 juni 2016; motie ‘Ombouw bestaande gasaansluitingen’, 6 juli 2017. 

45 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018’, vastgesteld op 27 november 2014, p.33.   

46 Statuten Warmtebedrijf Infra N.V., vastgesteld op 2 juli 2010; Statuten Warmtebedrijf Exploitatie N.V., vastgesteld op 1 juli 2010.  



47

47 College van B en W, brief aan de gemeenteraad ‘Wensen en bedenkingen over voorgenomen besluit herstructurering Warmtebedrijf en tijdelijke 

verlenging borgstelling’, 31 oktober 2017.  

tabel 2-2: doelstelling Warmtebedrijf in statuten 

  

Warmtebedrijf Holding B.V. 

(2017) 

De vennootschap heeft ten doel het beperken van de emissie van  

koolstofdioxide en het verbeteren van de luchtkwaliteit door het 

bevorderen van een meer duurzame energiebenutting door middel van 

de levering van restwarmte in de zuidvleugel van de Randstad. 

Warmtebedrijf Infra N.V. 

(2010) 

De vennootschap heeft ten doel het in eigendom houden en het beheren 

van infrastructuur behorend tot een warmtetransportsysteem in het kader 

van C02- emissiebeperking en verbetering van lokale luchtkwaliteit door 

benutting van warmte in plaats van gas. 

Warmtebedrijf Explo N.V. 

(2010) 

De vennootschap heeft ten doel de handel in warmte en het exploiteren 

van infrastructuur behorend tot een warmtetransportsysteem in het kader 

van C02- emissiebeperking en verbetering van lokale luchtkwaliteit door 

benutting van warmte in plaats van gas. 



 

publiek kader 

Het publiek kader is een document dat wordt opgesteld bij de oprichting van een vennootschap door 

de gemeente. In het publiek kader formuleert de gemeente haar visie op de eigen positie ten opzichte 

van de vennootschap. Het doel van het publieke kader is om de eigen belangen van de gemeente 

scherp te krijgen en te houden. Daarnaast is het doel om met behulp van het publieke kader een 

brondocument op te leveren waar later op terug gegrepen kan worden bij evaluaties. Het publiek 

kader bevat onder andere een beschrijving van het te behartigen publiek belang, publieke taak, 

andere betrokken publieke belangen, een toekomstvisie op het beleid binnen de beleidssector, een 

visie op borging van andere publieke belangen, relaties met partij en inrichting gemeentelijke rollen, 

prestatie-indicatoren en een financieel kader. 

 

48

49

50

 51

 

48 Warmtebedrijf Infra N.V. en Warmtebedrijf Explo N.V. zijn opgericht in 2010. Hun rechtsvoorganger, Warmtebedrijf N.V., is opgericht in 2006. In het 

raadsinformatiesysteem (geraadpleegd op 8 juli 2019) is geen document ‘publiek kader’ of een organisatieplan aangetroffen voor deze rechtspersonen.  

  

49
 Het beleidskader verbonden partijen maakt op dit punt geen onderscheid tussen oprichting van een nieuw rechtspersoon of herstructurering van 

bestaande rechtspersonen. Op basis van wetgeving blijkt in ieder geval dat voorafgaand aan een besluit een ontwerpbesluit moet worden toegezonden 

en een wensen en bedenkingenprocedure plaats dient te vinden. (bron: Art. 160 lid 2 Gemeentewet)  

50 Interview ambtenaren. 

51
 College van B en W, brief ‘Bijlage 2: Structuur en governance Warmtebedrijf Holding B.V.’, 31 oktober 2017. 
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55

56

 

 

52 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018’, vastgesteld op 27 november 2014, p. 66.    

53 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Beheerverslag Deelnemingen 2016-2017’, september 2017; Gemeenteraad Rotterdam, ‘Beheerverslag Deelnemingen 

2017-2018’, december 2018; Gemeenteraad Rotterdam, ‘Jaarrekening 2017’, vastgesteld op 14 juni 2017; Gemeenteraad Rotterdam, ‘Jaarrekening 2018’, 

vastgesteld op 27 juni 2019. 

54  Projectgroep Doorstart Warmtebedrijf N.V., Gemeente Rotterdam, E.ON Benelux N.V., ‘Business case Warmtebedrijf N.V. Uitkoppeling warmte AVI 

Rozenburg’, januari 2010. 

55 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018’, vastgesteld op 27 november 2014, p. 8.  

56 Warmtebedrijf Holding B.V., bijlage bij AvA ‘Planning Strategisch Plan en Jaarplan’, 19 maart 2018. 



 

57

58

59

60

61

57 Interview Warmtebedrijf.  

58 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Beheerverslag deelnemingen 2016-2017’, september 2017, p. 23. 

59 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam’, vastgesteld op 2 juni 2016.   

60
 Warmtebedrijf Rotterdam, ‘Herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam’, 29 februari 2016.  

61
 CE Delft in opdracht van Rekenkamer Rotterdam, notitie ‘Maatschappelijke en milieueffecten Herstelplan WBR’, 2019.  



figuur 2-1: overzicht CO2-reductie herstelplan (in kiloton) 

 

62

63

 

64

62
 In de ambtelijke reactie op deze nota is een toelichting gegeven op dit verschil. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt doordat in het herstelplan 

is gerekend met de gas-referentie in plaats van met de huidige situatie. De gemeente erkent dat rekenkamer in de vergelijking terecht rekent ten 

opzichte van de huidige (warmtenet) situatie. Ander verklaringen zijn veranderingen in het ontwerp door de tijd heen (minder warmtevraag Heineken) 

of gehanteerde uitgangspunten (wel/niet groei meenemen, percentage havenwarmte, emissiefactor aardgas). 

63
 CE Delft in opdracht van Rekenkamer Rotterdam, notitie ‘Maatschappelijke en milieueffecten Herstelplan WBR’, 2019.    

64 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018’, vastgesteld op 27 november 2014, p. 54.    



65

66

67

65 Het criterium dat wordt getoetst betreft de formele voorbereiding van de besluitvorming. Uit de agendaposten kan niet worden opgemaakt of er op 

andere wijze vooraf contact is geweest met de vakwethouder over het voorgenomen besluit.  

66 Respectievelijk Financiën, Organisatie, Haven, Sport, Mobiliteit en Duurzaamheid en Financiën, Organisatie, Haven en Grote projecten. 

67 Hierbij wordt aangesloten op de grens die in artikel 13.12 van de statuten van Warmtebedrijf Holding B.V. wordt gehanteerd voor besluiten die 

goedkeuring van de AvA vereisen.      



tabel 2-3: betrokkenheid wethouders rechtshandelingen Warmtebedrijf  

datum 

agendapost 

besluit of overeenkomst steller 

agendapost 

advies 

door 

afweging beide 

belangen? 

10 mei 2016   uitvoerings- en 

wijzigingsovereenkomsten 

Warmtebedrijf- gemeente 

FOHBS MDC 

 

nee 

10 mei 2016  warmteafname-overeenkomst 

AVR 

FOHBS 

 

MDC 

VHB 

nee 

31 januari 2017  term sheet wordt onderdeel van 

de warmte-afname overeenkomst 

met AVR 

FOHBS - nee 

5 september 

2017 

 comfort letter gemeente aan 

Nuon 

FOHBS  - nee 

31 oktober 2017  warmtelevering- en 

warmtetransportovereenkomst 

Nuon en Warmtebedrijf 

FOHBS - nee 

  vorming Warmtebedrijf Holding 

 verlenging borgstelling tot 31 

december 2018 en goedkeuring 

aanvullende bancaire lening 

Warmtebedrijf voor € 4,5 mln. 

   

10 juli 2018  goedkeuring verlenging bancaire 

lening Warmtebedrijf tot 15 

januari 2019 en aanvullende 

lening voor € 4 mln. 

FOHSMD - nee 

11 december 

2018 (concept) 

19 februari 2019 

(definitief) 

 beëindiging borgstelling, storting 

additioneel vermogen, niet in 

rekening brengen borgpremies, 

volgens  

 bestuursovereenkomst met 

provincie Zuid-Holland 

FOHG  

 

 

DLE  

- 

 

 

- 

ja 

 

 

nee 

15 januari 2019  goedkeuring verlenging bancaire 

lening Warmtebedrijf en 

continueren borgstelling tot 1 

september 2019 

FOHG  - nee 

21 mei 2019  goedkeuring verlenging bancaire 

lening Warmtebedrijf tot 1 

oktober 2020 en continueren 

gemeentelijke borg. 

 

DLE FOHG 

BWE 

nee 



68 

69

70

71

72

73

68
 In de ambtelijke reactie wordt aangegeven dat de vakwethouder middels ambtelijke presentaties en stafoverleggen wel degelijk is geïnformeerd over 

de voorbereiding op de besluitvorming. Dit betekent echter niet dat hiermee een transparante belangenafweging is geborgd. De invloed van de 

vakwethouder dient ook procesmatig en formeel geborgd te zijn in de besluitvorming. 

69 College van B en W, brief aan de gemeenteraad ‘Reactie college op brief rekenkamer t.a.v. beoordeling vervolgstap herstelplan 

Warmtebedrijf Rotterdam’, 5 februari 2019.  

70
 College van B en W, agendapost ‘Bestuursovereenkomst met provincie Zuid-Holland inzake Warmtebedrijf Rotterdam’, 11 december 2018. 

71
 Interview wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie. 

72 E-mail medewerker secretariaat wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie.  

73
 Interview wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie. 



74

75 

76

77

78

79

74 Interview ambtelijk medewerker, 3 september 2018 en interview voormalig wethouder Financiën.  

75
 Interview voormalig wethouder Financiën. Betrokken medewerkers merkten verder op dat moties van de gemeenteraad inzake het Warmtebedrijf en 

duurzaamheidsaspecten van het dossier Warmtebedrijf ook met de vakwethouder voor besproken.
 
De rekenkamer constateert dat deze opmerking echter 

gaat over informatievoorziening aan de vakwethouder en geen betrekking heeft op de besluitvorming over het Warmtebedrijf. Bron: interview ambtelijk 

medewerker. 

76
 In de ambtelijke reactie op deze nota wordt verder gewezen op de nauwe betrokkenheid van de Wethouder Duurzaam bij de regionale aanpak inzake 

Warmte en de warmte-alliantie. De rekenkamer erkent dat de vakwethouder verschillende brieven heeft verstuurd aan de gemeenteraad over de 

energietransitie, het afkoppelen van gas en het benutten van restwarmte. De rekenkamer constateert echter dat de aansturing van WBR en de 

energietransitie aparte trajecten betreffen, terwijl onderlinge samenhang juist gewenst is.  

77
 Gemeente Rotterdam, ’Startnotitie Bestuurlijk Team Energietransitie’, 19 oktober 2018.  

78 E-mail ambtenaar, 13 mei 2019.  

79
 Interview wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie. 
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85

80
 College van B en W, agendapost ‘Verlenging financiering en liquiditeitssteun Warmtebedrijf’, 21 mei 2019. 

81
 In de brief inzake de beoordeling van de vervolgstap dd. 5 februari 2019 constateert de rekenkamer reeds dat een expliciete afweging tussen het 

publieke en het financiële belang ontbreekt.  

82
 College van B en W, agendapost ‘Bestuursovereenkomst met provincie Zuid-Holland inzake Warmtebedrijf Rotterdam’, 11 december 2018. 

83
 College van B en W, agendapost ‘Warmtebedrijf Rotterdam versus openbare aanbesteding opdracht tot nascheiding kunststof’, 10 mei 2016. 

84 Interview ambtenaren.  

85 Gemeente Rotterdam, ‘De Rotterdamse Standaard voor Projectmatig Werken. Plan van Aanpak ter uitvoering van de door de gemeenteraad 

overgenomen aanbevelingen van de onderzoekscommissie Museumparkgarage’, mei 2008.  
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86 Interview voormalig wethouder Financiën.  

87
 Email ambtenaar, 6 september 2019. 

88
 De rekenkamer heeft enkele verslagen ontvangen: de notulen van bijeenkomsten op 16 mei, 20 en 27 juni 2019. Bron: e-mail ambtenaar, 9 

september 2019. 

89
 Warmtebedrijf Holding B.V., Verslag en agenda aandeelhouderscommissie 19 juli 2018. 

90 De directeur van het Warmtebedrijf zou beschikbaar zijn om aan te schuiven, maar dit is niet gebeurd. Bron: e-mail ambtenaar, 17 juli 2018. 

91
 E-mail ambtenaar, 19 december 2018. 

92 Ibid.  

93
 Het betreffen AvA’s van 21 mei 2014 (Explo), 16 december 2015 (Infra) op 24 maart en 25 september 2017 (Infra en Explo), 27 maart, 19 april, 7 

september en 18 december 2018 (Warmtebedrijf Holding BV). In 2015 en 2016 zijn vrijwel alle AvA vergaderingen geannuleerd. Volgens betrokken 

ambtenaren is dit vermoedelijk omdat er destijds geen jaarverslagen gereed waren om vast te stellen en er zeer intensief contact was tussen de 

gemeente, de directie en de RvC van het Warmtebedrijf over de te nemen stappen. Bron: E-mail ambtenaar, 20 december 2018.  
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95

96

97

98

99

94
 Interview voormalig wethouder Financiën. 

95
 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018’, vastgesteld op 27 november 2014, p. 7. 

96
 In de ambtelijke reactie op deze nota wordt door de gemeente opgemerkt dat de gesprekken met WBR onderdeel waren van een mediation traject 

onder externe begeleiding. Volgens de gemeente was wegens de juridische kwesties tussen WBR en de ketenpartners directe deelname van WBR aan de 

gesprekken niet opportuun. Overigens constateert de rekenkamer dat volgens het verslag bij de onderhandelingen met AVR geen externe mediator 

aanwezig was. 

97
 Samenvatting besprekingen AVR – gemeente Rotterdam, 22 en 26 april 2016. Door een bestuurder van het Warmtebedrijf wordt in algemene zin 

opgemerkt dat hij niet bij de gesprekken in het kader van het mediation traject was, dat dit traject vanuit de Gemeente werd geleid en deze bestuurder 

de uitkomst als gegeven accepteerde. Bron: interview ambtenaar. In de ambtelijke reactie op deze nota wordt door de gemeente opgemerkt dat de 

aanwezigheid van vertegenwoordigers van de provincie en de gemeente nodig was om de commitment van de aandeelhouders jegens NUON te 

bevestigen. Ook wilden de aandeelhouders uit eerste hand vernemen wat de voortgang van de onderhandelingen was. 

98
 Warmbedrijf Rotterdam, Management overleg PZH/GR/WBR – Nuon, 13 juli 2017. 

99 Interview ambtenaar.  
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101
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103 104

105

100 Interview ambtenaar.  

101 Interview ambtenaar. 

102 Ibid.  

103 College van B en W, brief aan de gemeenteraad ‘Warmtebedrijf’, 16 april 2019.  

104 College van B en W, brief aan de gemeenteraad ‘Warmtebedrijf’, 9 mei 2019.   

105 Programmaoverzicht, ontvangen op 9 juli 2019.  
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106 Interview ambtenaren.  

107 Interview ambtenaar.  

108
 Zie kader ‘levering warmte aan Leiden via alternatief tracé’ in paragraaf 3-3-2 voor een toelichting.  
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tabel 2-4: goedkeuringsbevoegdheid 

statuten 
vaststellen strategische 

plannen 

goedkeuring belangrijke of 

strategische besluiten 

waaronder het bedrijfsplan en 

investeringen 

Warmtebedrijf Holding B.V. artikel 20.1 en 20.2 (meerjarig 

bedrijfsplan en jaarplan) 

artikel 13.12  

Warmtebedrijf Infra N.V. artikel 15.2 (meerjarig 

bedrijfsplan en begroting) 

artikel 15.4 en 15.5 

Warmtebedrijf Exploitatie N.V. artikel 16.2 (jaarplan) artikel 16.3 en 16.4 

 

109
 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018’, vastgesteld op 27 november 2014, p. 34.  
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110  Gemeenteraad Rotterdam, ‘Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018’, vastgesteld op 27 november 2014, p. 7.  

111 Ibid, p.31  
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113

 

114

112 Gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland, ‘Verklaring inzake Warmtebedrijf Infra N.V. en Warmtebedrijf Exploitatie N.V.’, ondertekend op 2 en 

3 oktober 2017. 

113 Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn in opdracht van Gemeente Rotterdam, conceptnotitie ‘Warmtebedrijf Rotterdam – scenario’s’, 27 maart 2018, p.3. 

114
 De gemeente stelt zich in de ambtelijke reactie op deze nota op het standpunt dat uit de comfort letter geen zelfstandige financieringsverplichting 

voortvloeit, omdat deze afhankelijk zou zijn van de oprichting van Warmtebedrijf Holding en het afgeven van een 2:403 verklaring. De rekenkamer 

constateert echter dat zonder de ondertekening van de comfort letter geen aanvullende verplichting (ten opzichte van de reeds bestaande verplichting op 

basis van de aandeelhoudersovereenkomst) tot financiering zou zijn ontstaan. 
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115 Gemeente Rotterdam, E.ON Benelux N.V. en Warmtebedrijf Exploitatie N.V., ‘Aandeelhoudersovereenkomst tussen de gemeente Rotterdam en E.ON 

Benelux N.V. met betrekking tot de aandelen in het kapitaal van: Warmtebedrijf Exploitatie N.V.’, 30 juni 2010.  

116 Simmons & Simmons in opdracht van Gemeente Rotterdam, ‘Advies aan de gemeente Rotterdam betreffende Warmtebedrijf Exploitatie B.V. en 

Warmtebedrijf Infra N.V.’, 19 oktober 2015. 

117 Gemeente Rotterdam en Warmtebedrijf Exploitatie N.V., ‘Beëindigingsovereenkomst ter zake van aandeelhoudersovereenkomst Warmtebedrijf 

Exploitatie N.V.’, 13 december 2017. 

118 Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn in opdracht van Gemeente Rotterdam, notitie ‘Warmtebedrijf Rotterdam- insolventie scenario’, 10 december 2018. 

119
 Door het niet continueren van de borgstelling. 

120 Ibid.  

121
 Bron: mondelinge toelichting op ambtelijke reactie, 5 september 2019. 
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tabel 2-5: beoordeling tijdigheid jaarverslagen periode 2014-2017 

jaarverslag vaststelling door AvA tijdig              

Infra N.V. 2014 31 januari 2017 nee, 12 maanden te laat 

Explo N.V. 2014 23 december 2016 nee, 11 maanden te laat 

Infra N.V. 2015 31 januari 2017 ja, maar relatief laat 

Explo N.V. 2015 23 december 2016 ja, maar relatief laat 

Infra N.V. 2016 25 september 2017 ja 

Explo N.V. 2016 25 september 2017 ja 

Holding B.V. 2017 18 december 2018 ja, maar relatief laat  

122  Gemeenteraad Rotterdam, ‘Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018’, vastgesteld op 27 november 2014, p.8.  
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125

123 Het geschil betrof aanvankelijk de verrekening door AVR van extra kapitaallasten en exploitatielasten voor het Warmtebedrijf, als gevolg van de 

verplaatsing van de warmtelevering naar Rozenburg. Daarnaast stelt Warmtebedrijf Explo N.V. zich op het standpunt dat de overeengekomen tarieven 

voor warmtelevering moeten worden aangepast aangezien AVR te veel verdient en Warmtebedrijf Exploitatie te weinig, terwijl voor dat geval 

overeengekomen is dat de prijsafspraken kunnen worden aangepast (Bron: Rechtbank Rotterdam, Tweede kort geding AVR-Warmtebedrijf Rotterdam, 20 

april 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:2703). Later is daar nog een derde geschil bijgekomen: AVR koppelt de levering van warmte aan de eventuele 

nascheiding van restafval door de gemeente. Bron: Gemeente Rotterdam, presentatie ‘Warmtebedrijf Rotterdam, stand van zaken herstel business case, 

vertrouwelijke toelichting commissie EHMD’, 9 december 2015. 

124 College van B en W, agendapost ‘Vaststellen jaarrekeningen 2014 en 2015 Warmtebedrijf Rotterdam’, 31 januari 2017. 

125 Interview Warmtebedrijf.  



tabel 2-6: emissiereductie CO2 en NOx Warmtebedrijf (kiloton) 

Jaar CO2 NOx 

2016 69,2 -- 

2017 71,8 -- 

2018 75,5 -- 

126

127

128

129

126 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Beheerverslag deelnemingen 2016-2017’, september 2018 en Gemeenteraad Rotterdam, ‘Beheerverslag deelnemingen 

2017-2018’, november-december 2018.  

127 CE Delft in opdracht van Rekenkamer Rotterdam, notitie ‘Maatschappelijke en milieueffecten Herstelplan WBR’, februari 2019. 

128 Interview wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie.  

129 Interview ambtenaar.   





 

 

 

130 Deze stappen worden voorgeschreven in de ‘Beleidsnota weerstandsvermogen’, die door de raad is vastgesteld op 15 maart 2012 en zijn tevens een 

good practice volgens het COSO ERM framework en ISO 31000, gangbare internationale standaarden voor risicomanagement. De omvang van de kans en 

impact dienen kwantitatief of kwalitatief, bijvoorbeeld door de omschrijvingen (‘hoog’-‘middel’-‘laag’), te worden gespecificeerd. 

tabel 3-1: normen risicomanagement 

nomen Criteria paragraaf 

de risico’s ten aanzien van de 

deelneming in het 

Warmtebedrijf zijn voldoende 

inzichtelijk gemaakt 

 het college evalueerde in de afgelopen raadsperiode (2014-2018) de 

beleidsmatige en financiële risico’s die gemoeid zijn met de deelneming in 

het Warmtebedrijf; 

 het college beoordeelt, bij de bepaling van het weerstandsvermogen en 

de kredietrisicoreserve, met voldoende diepgang de financiële risico’s ten 

aanzien van de deelneming in het Warmtebedrijf; 

 voorafgaand aan de goedkeuring door het college van investeringen door 

het Warmtebedrijf worden de financiële risico’s met voldoende diepgang 

beoordeeld: 

- potentiële gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de 

doelstellingen worden geïdentificeerd; 

- per gebeurtenis zijn de kans en impact bepaald;130  

3-2-1 

 

 

3-2-2 

 

 

3-2-3 

 

de risico’s ten aanzien van de 

deelneming in het 

Warmtebedrijf zijn voldoende 

beheerst 

 er is een vergelijking met alternatieven voor het investeringsbesluit 

gemaakt;  

 per risico zijn beheersmaatregel(en) geformuleerd; 

 de beheersmaatregelen zijn geïmplementeerd.  

3-3-2 

 

3-3-3 

3-3-4 
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132

131 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018’, vastgesteld op 27 november 2014, p. 50.  

132 Interview ambtenaar.   
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136

 

133
 Gemeente Rotterdam, presentatie ‘Herstelplan Warmtebedrijf, Technische toelichting commissie EHMD’, 18 mei 2016. 

134 Gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland, Bestuursovereenkomst LoO, 19 februari 2019. 

135 College van B e W, brief aan commissie MPOF ‘Warmtebedrijf toezegging 19bb17741, 12 juli 2019.  

136 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Beleidsnota weerstandsvermogen’, vastgesteld op 15 maart 2012.     



 

137

 

 

gemeentelijke normen risicomanagement 

De beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing biedt een generiek kader voor 

gemeentelijk risicomanagement. Daarnaast is er de Rotterdamse Standaard voor projectmatig 

werken (RSPW).138 Deze standaard is bedoeld voor projecten van de gemeentelijke organisatie en 

is derhalve strikt genomen niet van toepassing op het Warmtebedrijf, als gemeentelijke 

deelneming. De standaard bevat echter wel relevante generieke normen en richtlijnen voor 

risicomanagement in het fysieke en ruimtelijke domein. Voorbeelden zijn principes voor de 

besturing van projecten, een stappenplan voor risicomanagement en een overzicht van 

veelvoorkomende risico’s.  

 

Aanvullend op de RSPW is er de regeling risicovolle projecten.139 Deze regeling is bedoeld voor 

projecten die de gemeente Rotterdam als risicovol worden bestempeld en ziet toe op aanvullende 

informatievoorziening aan de raad, zodat hij zijn controlerende taak kan uitvoeren. Naar aanleiding 

van de motie-Verweij, ‘Warme aandacht’, is de vervolgstap van het herstelplan Warmtebedrijf 

Rotterdam op 21 maart 2019 aangewezen als risicovol project.140  

 

 

141

142

137 Ibid.  

138
 College van B en W, De Rotterdamse Standaard voor Projectmatig Werken Plan van Aanpak ter uitvoering van de door de gemeenteraad 

overgenomen aanbevelingen van de onderzoekscommissie Museumparkgarage, mei 2008 en Gemeente Rotterdam, ‘Handleiding RSPW 

Risicomanagement en juridische borging’, ongedateerd. 

139
 Gemeente Rotterdam, ‘Regeling risicovolle projecten’, vastgesteld 9 maart 2012.  

140
 Gemeente Rotterdam, brief ‘Aanwijzing project Vervolgstap Herstelplan Warmtebedrijf als risicovol project’, 14 maart 2019. 

141 Risicoberekening programmabegroting, ontvangen op 28 augustus 2018.  

142
 De Voorjaarsnota 2018 ontbreekt in dit overzicht. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en de daarop volgende coalitievorming begin 2018, is 

destijds afgezien van het opstellen van een Voorjaarsnota 2018 (e-mail, 5 juli 2019). 



tabel 3-2: risico afwaardering deelneming Warmtebedrijf 

 min. omvang max. omvang kans 

begroting 2018 0 € 52,5 mln. 10% 

begroting 2019 0 € 52,5 mln. 30% 

voorjaarsnota 2019 0 € 134,4 mln. 15% 
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143
 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Jaarrekening 2015’, vastgesteld op 23 juni 2016. 

144 Gemeenteraad Rotterdam, begroting 2018-2021, vastgesteld op 14 november 2017 en e-mail, 5 juli 2019.  

145 E-mail, 28 augustus 2018. Het risico is een inschatting van het team Treasury en Deelnemingen.   

146
 E-mail, 22 juli 2019..  

147
 Ibid. 



 

kredietrisicoreserve 

Er is in 2012 door de gemeenteraad een kredietrisicoreserve ingesteld om het risico af te dekken dat 

partijen die een lening hebben ontvangen van de gemeente, of waarvoor de gemeente garant staat, 

niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. In de begroting is vermeld dat bij 

leningverstrekking of garantieverlening eenmalig een bedrag dient te worden gestort voor de dekking 

van de risico’s. Deze regel is overigens niet vastgelegd in een specifiek door de raad vastgesteld 

beleid. Daarnaast dient de geldnemer een renteopslag of garantiepremie te betalen, die wordt 

gebruikt als voeding voor de kredietrisicoreserve. Dit laatste is vermeld in artikel 13 van de 

Verordening leningverstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014.148  

 

Doordat de garantie aan het Warmtebedrijf Infra N.V. tot stand kwam voordat de kredietrisicoreserve 

is ingesteld, is geen bedrag gestort in de reserve. De reserve bedraagt eind 2018 € 70,9 mln.149 Ook 

bij de verlening van de garantie in oktober 2017, juli 2018, januari 2019 en september 2019 is geen 

bedrag gestort in de reserve. Volgens het college ‘voldoet het huidige solvabiliteitsbeslag en hoeft 

daarom geen extra storting plaats te vinden’.150 Hiermee wordt bedoeld dat de kredietrisicoreserve 

volstaat om ook het risico dat het Warmtebedrijf Infra N.V. haar financiële verplichtingen niet nakomt, 

te dekken. Inderdaad is in de berekening van het kredietrisico (het solvabiliteitsbeslag) rekening 

gehouden met dit risico.  
 

In 2017 is overeengekomen dat de door Warmtebedrijf Infra N.V. aan de gemeente verschuldigde 

garantiepremie, wordt omgezet in niet-stemgerechtigd aandelenkapitaal.151 Deze overeenkomst heeft 

betrekking op de borgpremies van 2014 tot en met 2017. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 

€ 7 mln. dat is omgezet in aandelenkapitaal.152 In de bestuursovereenkomst met de provincie is 

overeengekomen dat het Warmtebedrijf vanaf 1 januari 2019 geen financiële verplichtingen uit 

borgpremies (en andere rente- en aflossingsverplichtingen) heeft. Per 1 januari 2019 zijn daarnaast 

eventuele openstaande borgpremies die betrekking hebben op de periode tot en met 31 december 

2018 niet langer verschuldigd door het Warmtebedrijf.153 Met de beoogde kapitaalstorting van de 

gemeente komt de garantstelling en daarmee ook de borgpremie te vervallen. 

 

154

148
 Gemeenteraad Rotterdam, Verordening lening verstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014, Gemeenteblad 213-190.  

149
 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Jaarverslag 2018’, vastgesteld op 12 juni 2019.  

150
 Agendapost voor de vergadering van het college van B en W van 31 oktober 2017.   

151
 College van B en W, brief aan de gemeenteraad ‘Wensen en bedenkingen over voorgenomen besluit herstructurering Warmtebedrijf en tijdelijke 

verlenging borgstelling’, 31 oktober 2017.   

152
 Warmtebedrijf Infra N.V. en gemeente Rotterdam, ‘Uitvoerings- en wijzigingsovereenkomst Infra’, 4 mei 2017. 

153
 Gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland, ‘Bestuursovereenkomst LoO’, 10 december 2018. 

154 Bronnen: Gemeente Rotterdam, Verloop berekend solvabiliteitsbeslag, ontvangen op 4 juli 2019 en presentatie Kennismaking Risk Navigator, 15 mei 

2018.  
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normen voor investeringen door deelnemingen 

Het beleidskader verbonden partijen157 bevat een kader voor het toetsen van investeringen door 

gemeentelijke deelnemingen. Daarin zijn de volgende eisen opgenomen, waaraan investeringen 

dienen te worden getoetst: 

1 De businesscase heeft een aanvaardbare impact op de dividendstroom, credit rating en 

solvabiliteit. 

2 De businesscase heeft een positieve netto contante waarde (NCW) met een marktconforme 

discontovoet. 

3 Er is een deugdelijke risicoanalyse uitgevoerd.  

4 De businesscase kan de bedrijfsmatige en financiële risico’s van de deelneming versterken, maar 

de norm is een laag risicoprofiel. 

5 Er is een zogeheten ‘gevoeligheidsanalyse’ uitgevoerd die de effecten weergeeft van het optreden 

van risico’s op de uitkomsten van de businesscase. Deze analyse is onderdeel van een due 

155 Na ondertekening van een 2:403 BW verklaring in februari 2018.  

156 Verloop berekend solvabiliteitsbeslag, ontvangen op 13 augustus 2018 en 30 juli 2019.   

157 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018’, vastgesteld op 27 november 2014.  



diligence of fairness opinion.158 Een 'worst case'-scenario is doorgerekend en de uitkomst is 

aanvaardbaar. 

 

Hoewel het Warmtebedrijf als verbonden partij valt onder de normen in het beleidskader Verbonden 

Partijen, is dit kader volgens het college slechts beperkt van toepassing op het Warmtebedrijf. Een 

laag risicoprofiel en een marktconform rendement voor investeringen, zijn als normen volgens het 

college slechts beperkt van toepassing op het Warmtebedrijf. Dit vanwege ‘de bijzondere situatie 

waarin het Warmtebedrijf verkeert en het continuïteitsvraagstuk’.159  

 

In de beoordeling door de rekenkamer van de vervolgstap van het herstelplan160 was overigens 

rekening gehouden met de precaire financiële situatie van WBR. Daarom hanteerde de rekenkamer 

reeds in haar beoordeling de norm dat het risicoprofiel van de deelneming in WBR in ieder geval dient 

te verbeteren. De norm van een laag risicoprofiel was (en is) niet haalbaar voor de deelneming in het 

Warmtebedrijf. Het rendement op de investering dient in ieder geval in verhouding te staan tot de 

hoge risico’s die gepaard gaan met de investering in het Warmtebedrijf. In het beleidskader wordt, in 

verband met het bieden van een gelijk speelveld voor bedrijven, uitgegaan van marktconforme 

voorwaarden bij leningen, garanties en overheidsparticipaties.  
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163

164

158
 Due diligence / fairness opinion betreffen een financiële en juridische beoordeling voorafgaand aan een zakelijke transactie. Deze beoordeling biedt 

de partijen zekerheid dat de transactie ‘fair’ is en er geen verborgen risico’s zijn. 

159
 College van B en W, brief ‘Reactie college op brief rekenkamer t.a.v. beoordeling vervolgstap herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam’, 5 februari 2019. 

160 Rekenkamer Rotterdam, brief aan de gemeenteraad ‘Beoordeling vervolgstap herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam’, 5 februari 2019. 

161 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam’, vastgesteld op 2 juni 2016. 

162 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Vervolgstap herstelplan Warmtebedrijf’, vastgesteld op 7 februari 2019. 

163 Warmtebedrijf Rotterdam, ‘Herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam’, 29 februari 2016.  

164 Ecorys in opdracht van Warmtebedrijf Rotterdam, ‘Validatie herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam’, 13 mei 2016. 



165

166

167

 

Monte Carlo-analyse 

Een Monte Carlo-analyse is een simulatie van uitkomsten van scenario’s onder verschillende 

startcondities. Door deze simulatie vele malen uit te voeren ontstaat er een verdelingsfunctie die de 

kans op de uitkomst en het effect (impact) op de netto contante waarde (NCW) van de business case 

weergeeft. In de Monte Carlo analyse van Ecorys is tevens de kans berekend dat de NCW hoger uitvalt 

dan in het “most likely”  basisscenario opgesteld door het Warmtebedrijf. In de analyse is het risico 

rondom de prijzen en volumes meegenomen door simulaties uit te voeren met de gasprijs, het 

165  Warmtebedrijf Rotterdam, ‘Herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam’, 29 februari 2016.  

166
 Van risico’s zijn de kans en impact kwantificeerbaar. Voor onzekerheden is de kans op optreden niet bekend.  

167 Ecorys maakt tevens onderscheid tussen risico’s samenhangend met het bestaande warmtenet en de uitbreiding van het warmtenet. Dit onderscheid 

is voor de beoordeling door de rekenkamer niet relevant en wordt derhalve buiten beschouwing gelaten.  



variabele deel van de kleinverbruikersprijs (de gasindex), de Consumenten Prijs Index (CPI) en de 

afzet- en afnamevolumes van warmte.168 

 

tabel 3-3: risicoanalyse herstelplan  

risico of onzekerheid kans en impact 

impact 

toelichting  

vóór FID    

parameters warmteafname 

en warmtelevering 

niet bepaald Er zijn nog geen contractuele overeenkomsten 

afgesloten. Hierdoor zouden tot het moment 

van afsluiting de overeengekomen volumes en 

prijzen kunnen afwijken of afnemers kunnen 

afzien van een overeenkomst. 

hoogte investering niet bepaald 

 

Er is onzekerheid ten aanzien van de hoogte 

van de benodigde investering. Een te hoog 

investeringsbedrag kan leiden tot het ‘afhaken’ 

van investeerders en afnemers (wegens in het 

tarief voor warmte doorberekende 

kapitaallasten). 

financiering  deels bepaald De voorziene wijze van financiering is nog niet 

uitgewerkt. Het Warmtebedrijf heeft de 

gevoeligheid van de uitkomst van de business 

case voor veranderingen in de rente wel 

berekend. 

regulatorische risico’s niet bepaald 

 

Aanpassingen in totstandkoming tarieven en 

regulering toegang tot netten kan gevolgen 

hebben voor investeringen in warmtenetten.  

ná FID    

problemen bij aanleg 

warmtenet 

niet bepaald Vertragingen in de aanleg door 

vergunningstrajecten zouden tot kosten 

kunnen leiden bij de afnemers van het 

Warmtebedrijf die in rekening worden gebracht 

bij het Warmtebedrijf. 

afzetvolumes deels bepaald  Volumeveranderingen als gevolg van 

marktfluctuaties zijn meegenomen, maar een 

lagere of hogere afzet als gevolg van het al 

dan niet contracteren van afnemers niet. 

prijzen warmte-inkoop en 

warmteafzet 

wel bepaald Het financiële rendement van het 

Warmtebedrijf is gevoelig voor ontwikkelingen 

in de warmteleveringstarieven en tarieven voor 

warmteafname.  

168 Ecorys in opdracht van Warmtebedrijf Rotterdam, ‘Validatie herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam’, 13 mei 2016, p. 36-37. 



regulatorische risico’s niet bepaald 

 

Wijziging in beleid Energie-investeringsaftrek 

kan leiden tot ander investeringsgedrag en dus 

gevolgen hebben voor verkrijgen extern 

vermogen.  
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169
 Begin 2018 is de kans op het succesvol aantrekken van financiering door een externe partij onderzocht. Uit deze analyse blijkt dat door het 

ontbreken van contracten met afnemers slechts een deel van de benodigde externe financiering kan worden opgehaald. Bon: Boer&Croon Corporate 

Finance en JBR in opdracht van gemeente Rotterdam, ‘Beoordeling financieringsplan’, 17 mei 2018.  
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tabel 3-4: belangrijkste financiële risico’s vervolgstap herstelplan 

risico kans en impact 

impact 

toelichting 

hoogte investering bepaald  

financiering niet bepaald in de scenario’s wordt rekening gehouden 

met dezelfde financieringscondities  

regulatorische risico’s niet bepaald betreft het risico dat de financiering van het 

Warmtebedrijf wordt gekwalificeerd als 

ongeoorloofde staatssteun172 

problemen bij aanleg 

warmtenet 

niet bepaald er is in beide scenario’s rekening gehouden 

met eenzelfde periode vertraging 

afzetvolumes bepaald  

prijzen warmte-inkoop en 

warmteafzet 

bepaald  

 

173

170 College van B en W, agendapost ‘Bestuursovereenkomst met provincie Zuid-Holland inzake Warmtebedrijf Rotterdam’, 11 december 2018. 

171 Gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland, ‘Concept Bestuursovereenkomst LoO’, 10 december 2018. 

172 Rechtmatigheidsrisico’s ten aanzien van (opnieuw) afgesloten contracten met leveranciers en afnemers, waaronder onder AVR, zijn geen onderdeel 

van dit gesignaleerde risico.    

173 Rekenkamer Rotterdam, brief aan de gemeenteraad ‘Beoordeling vervolgstap herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam’, 5 februari 2019. 
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174 De gemeente vertrouwde er in dit stadium op dat het Warmtebedrijf de kennis en kunde bezat om de aanleg van de warmteleiding technisch en 

juridisch te organiseren. Dit vertrouwen berustte op het in een eerder stadium succesvol aanleggen van de DNWW door het Warmtebedrijf. E-mail 

ambtenaar, 5 juli 2019.  

175 Berenschot in opdracht van Rekenkamer Rotterdam, memo ‘Beoordeling documentatie herstelplan WBR’, 1 februari 2019.  

176 College van B en W, presentatie ‘Voortgang Herstelplan Warmtebedrijf’, 16 april 2019..  
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177 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, ‘Risicomanagement van de onderneming; Geïntegreerd raamwerk Enterprise 

Risk Management Integrated Framework (ERM)’, 2004. Het framework is gedurende de onderzochte periode geactualiseerd (namelijk in 2017). 

178 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Beleidsnota weerstandsvermogen’, vastgesteld op 15 maart 2012, p. 15.     
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182

179 Presentaties raadscommissie EHMD, 9 december 2015, 20 januari, 23 maart en 18 mei 2016. 

180 Simmons & Simmons, ‘Advies aan de gemeente Rotterdam betreffende Warmtebedrijf Exploitatie B.V. en Warmtebedrijf Infra N.V.’, 19 oktober 

2015. 

181 Commissie EHMD, presentatie ‘Warmtebedrijf Rotterdam, stand van zaken herstel business case, vertrouwelijke toelichting’, 9 december 2015. 

182 Ibid. 

tabel 3-5: afweging scenario's door gemeente 

scenario 
perspectief op 

waardeherstel 

sluitende 

business 

case 

minimaliseren 

financiële 

gevolgen 

vereenvoudiging 

grip op 

proces en 

infrastructuur 

toekomstbestendig, 

strategisch 

perspectief 

bijstorten tot betere 

tijden 

? ? - - + ? 

faillissement gevolgd 

door doorstart 

- - -- + - + 

actieve 

herstructurering 

? ? +/- + + + 



183

184

185

186

187

188

183
 In de ambtelijke reactie op deze nota stelt de gemeente dat de scenario’s verkoop, meer warmteafzet in Rotterdam of deprivatisering tot dezelfde 

financiële uitkomsten zouden leiden als een faillissement en derhalve niet zijn meegenomen. Dat deze scenario’s tot financieel gelijke uitkomsten leiden 

wordt echter weersproken door de vergelijking van scenario’s die in het voorjaar van 2019 is uitgevoerd. 

184 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam’, vastgesteld op 2 juni 2016. 

185
 College van B en W, agendapost ‘Bestuursovereenkomst met provincie Zuid-Holland inzake Warmtebedrijf Rotterdam’, 11 december 2018. 

186
 College van B en W, brief aan de gemeenteraad ‘Reactie college op brief rekenkamer t.a.v. beoordeling vervolgstap herstelplan Warmtebedrijf 

Rotterdam’, 5 februari 2019. 

187
 College van B en W, agendapost ‘Bestuursovereenkomst met provincie Zuid-Holland inzake Warmtebedrijf Rotterdam’, 11 december 2018. 

188
 College van B en W, brief aan de gemeenteraad ‘Reactie college op brief rekenkamer t.a.v. beoordeling vervolgstap herstelplan Warmtebedrijf 

Rotterdam’, 5 februari 2019. 



 

levering warmte aan Leiden via alternatief tracé   

Op 23 maart 2017 is een intentieovereenkomst ‘Warmterotonde Zuid-Holland’ ondertekend tussen  

Eneco, Gasunie, het Havenbedrijf Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en het Warmtebedrijf 

Rotterdam (de Warmtealliantie). Deze partijen onderzoeken hoe een zogeheten ‘warmterotonde’ kan 

worden vormgegeven en werken hiertoe onder andere de scope, de doelstellingen en de governance 

uit van een warmtetransportbedrijf voor de regio Zuid-Holland. Een stuurgroep, onder voorzitterschap 

van een medewerker van de provincie Zuid-Holland, geeft uitvoering aan de intentieovereenkomst.189 

In een ‘hoofdlijnenakkoord’, af te sluiten voor juli 2017, zouden nadere afspraken worden gemaakt 

over het beheer en de eigendom van de warmtehoofdinfrastructuur (de warmterotonde) en de 

vormgeving en invulling van onafhankelijk netbeheer. In december 2017 zou een meer gedetailleerde 

samenwerkingsovereenkomst gereed zijn. Deze planning is echter niet gehaald, tot op heden is nog 

geen hoofdlijnenakkoord gesloten.190 Door de leden van de Warmtealliantie worden verschillende 

tracés voor warmteleidingen in de provincie Zuid-Holland uitgewerkt. Tot op heden is echter nog geen 

concrete samenwerking tot stand gekomen.191  

 

Nadat bekend is geworden dat het Warmtebedrijf een contract had gesloten met Nuon heeft een joint 

venture (JV) van het Havenbedrijf N.V. en Gasunie N.V. zich begin 2018 bij de gemeente Rotterdam 

gemeld met de wens om een positie te krijgen in het Warmtebedrijf. De joint venture heeft echter een 

ander tracé voor ogen voor de restwarmteleiding van de Rotterdamse haven naar Leiden, namelijk via 

Den Haag (de zogeheten Leiding door Midden +-variant). 

 

Volgens het college zijn aan dit tracé hogere risico’s verbonden, onder andere ten aanzien van de 

ontwikkeling van de warmtevraag en het risico op vertraging van de levering aan Nuon in Leiden. 

Deze risico’s wil de gemeente niet dragen. De gemeente heeft vervolgens ingezet op verkoop van het 

Warmtebedrijf aan de joint venture zodat zij haar ambities kan waarmaken zonder risico’s voor de 

gemeente. Voor de verkoop van het Warmtebedrijf aan de partijen is een intentieovereenkomst 

opgesteld. De joint venture zou daarbij de infrastructuur van het Warmtebedrijf en de contracten met 

Nuon overnemen tegen een prijs die het verlieslatende deel van het Warmtebedrijf dekt. De gemeente 

ziet dit als een entry fee tot de warmtemarkt.192 De gesprekken met de joint venture liepen tot in het 

najaar van 2018. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de staatsdeelneming Invest-NL 

(in oprichting) waren hierbij aangesloten om de mogelijkheid van een financiële bijdrage vanuit het 

rijk te onderzoeken. De drie voornaamste uitdagingen in het traject met de JV betroffen de 

bedrijfseconomische haalbaarheid, de wijze waarop met de vertragingskosten voor Nuon wordt 

omgegaan en de mate waarin partijen bereid waren om harde afspraken met het Warmtebedrijf te 

maken.193 Eind september 2018 heeft de gemeente geconcludeerd dat het tracé van de JV niet de 

belofte van een kostenefficiënt alternatief kon waarmaken.194 

 

189
 Stuurgroep Warmtealliantie Zuid-Holland, routekaart ‘Naar een warmtetransportbedrijf, warmtehandel, -vraag en -aanbod in Zuid-Holland’, 15 

februari 2017.  

190 Warmtealliantie Zuid-Holland, brief ‘Stand van zaken Warmtealliantie’, 16 juni 2017; Warmtealliantie Zuid-Holland, presentatie ‘Bijpraatsessie’, 10 

november 2017. 

191 Een voormalig ambtenaar wijt dit aan de provincie, die haar regisserende rol niet goed heeft ingevuld. De gesprekken die zijn gevoerd in de 

Warmtealliantie zouden nooit heel gedetailleerd zijn geweest met betrekking tot het tracé, de verdeling van de kosten of de financiering. Bron: Interview 

ambtenaar.  

192 College van B en W, agendapost ‘Tussenstand april voortgang en financiële structurering Warmtebedrijf Holding B.V.’, 10 april 2018. 

193
 College van B en W, geheime brief aan de gemeenteraad ‘Stand van zaken Warmtebedrijf september’, 25 september 2018. 

194
 College van B en W, agendapost ‘Bestuursovereenkomst met provincie Zuid-Holland inzake Warmtebedrijf Rotterdam’, 11 december 2018. 



In het voorjaar van 2018 heeft de gemeente ook een bod ontvangen van netbeheerder Stedin van     

€ 25 mln. op 49% van de aandelen in Warmtebedrijf Holding BV, rekening houdend met bijdragen van 

het WPF (€ 60 mln.) en de gemeente Leiden (€ 10 mln.) en in stand houding van de garantie door de 

gemeente.195 In een later stadium is echter door de gemeente, in overleg met de provincie en het 

WPF gekozen, om eerst de realisatie van de uitbreiding van activiteiten financieel mogelijk te maken 

en daarna pas met derde partijen te onderhandelen over een eventuele deelname.196   

 

197

198

199

 200

201

195
 Stedin Groep, brief ‘Indicatieve niet-bindende bieding Project Connect’, 26 maart 2018. 

196
 E-mail ambtenaar, 19 december 2018. 

197 Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn in opdracht van gemeente Rotterdam, presentatie ‘Warmtebedrijf Rotterdam, afgewogen scenario’s’, 10 januari 

2019. 

198 Nadat is besloten dat de FID zou worden uitgesteld worden deze alternatieven alsnog verkend. Bron: Commissie MPOF, presentatie ‘Stand van 

zaken Warmtebedrijf’, 21 mei 2019.   

199
 Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn in opdracht van gemeente Rotterdam, notitie ‘Warmtebedrijf Rotterdam- insolventie scenario’, 10 december 2018. 

200
 College van B en W, agendapost ‘Verlenging financiering en liquiditeitssteun Warmtebedrijf’, 21 mei 2019. 

201
 Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn en Deloitte in opdracht van de gemeente Rotterdam, rapport ‘Warmtebedrijf Rotterdam, Toekomstscenario’s- 

indicatief’, 17 mei 2019. 



 

tabel 3-6: beheersmaatregelen risico’s herstelplan 

risico’s beheersmaatregelen 

vóór FID  

parameters warmteafname en 

warmtelevering 

geen 

hoogte investering doorberekenen kapitaallasten  

financiering  geen 

regulatorische risico’s geen 

  

ná FID  

problemen bij aanleg 

warmtenet 

boeteclausules aannemers, aanvragen vergunningen  

afzetvolumes contractuele afspraken met afnemers  

prijzen warmte-inkoop en 

warmteafzet 

toepassing van uniforme prijsindices 

regulatorische risico’s geen 

algemeen gefaseerde kapitaalstorting door de gemeente 



202

203

tabel 3-7: aanvullende beheersmaatregelen vervolgstap herstelplan 

risico’s beheersmaatregelen 

afzetvolumes contracteren extra afnemers, aanvullend op business case 

regulatorische risico’s staatssteunanalyse 

202 Gemeenteraad Rotterdam, ‘Herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam’, vastgesteld op 2 juni 2016, p.5.  

203 Ecorys in opdracht van Warmtebedrijf Rotterdam, ‘Validatie herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam’, 13 mei 2016.    



 

financiering Warmtebedrijf en het risico op staatssteun  

In het EU-verdrag en EU-werkingsverdrag is bepaald dat overheidssteun aan ondernemingen die zorgt 

voor oneerlijke concurrentie en mogelijk de handel tussen de EU-lidstaten verstoort, moet worden 

gemeld aan de Europese Commissie. Deze maatregelen moeten vooraf worden voorgelegd aan de 

Europese Commissie, die kan besluiten deze steunmaatregelen als ‘strijdig met de interne markt’ te 

beoordelen. Indien de financiering van het Warmtebedrijf wordt gekwalificeerd als staatssteun moet 

dit worden gemeld bij de Europese Commissie. Als de overheid dit niet doet, kan de Commissie 

besluiten dat de overheid de steun (met rente) moet terugeisen. 

 

Het college van B en W gaat er vanuit dat geen sprake is van staatssteun. Hoewel het behoud van het 

publiek belang van het Warmtebedrijf ook onderdeel van de afwegingen heeft gemaakt, hebben deze 

volgens het college niet de boventoon gevoerd. De bescherming van het reeds geïnvesteerd vermogen 

en de blootstelling vanwege de borgstelling is leidend. Met de voorgenomen investeringen neemt het 

een rationeel besluit, die een marktpartij in een vergelijkbare situatie ook zou nemen. 204 

 

Als uit de staatssteunanalyse blijkt dat bijdragen van de gemeente, het WPF en/of de provincie 

kwalificeren als staatssteun, en deze niet binnen een vrijstellingsverordening passen, dient vóór de 

steunverlening goedkeuring te worden gevraagd aan de Europese Commissie. Hiervoor geldt een 

‘standstill’ bepaling: de steunmaatregel mag niet uitgevoerd worden voordat de Commissie haar 

goedkeuring heeft gegeven. Omdat deze ‘standstill’ niet past in de planning is het college echter 

voornemens om voorbij te gaan aan deze ‘standstill’ bepaling en de steun gewoon uit te voeren. Uit de 

staatsteunanalyse zal moeten blijken of dit een acceptabel risico is.  

 

De rekenkamer merkt in dit kader op dat er ook rechtmatigheidsrisico’s (staatssteun, strijdigheid met 

het aanbestedingsrecht) zijn ten aanzien van de afspraken die eerder zijn gemaakt met AVR in het 

kader van de mediation. In een juridisch advies en een interne notitie205 over de schikking206met 

204 Ibid. 

205 Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn in opdracht van gemeente Rotterdam, ‘Onderzoek contracten verwerking en transport van afval’, 30 mei 2011. 

Hierin wordt verwezen naar eerder uitgebrachte juridische adviezen in 2005. Gemeente Rotterdam, notitie ‘Afwegingskader hernieuwde gunning 

afvalcontract’, 10 juni 2011. 

206 Gemeente Rotterdam, AVR, Van Gansewinkel B.V. en Warmtebedrijf N.V., overeenkomst ‘Continuïteit afvalverwerking en warmtelevering’, 1 maart 

2010.  



AVR over de vernietiging van de milieuvergunning voor de AVI aan de Brielselaan wordt gesteld dat 

deze rechtmatigheidsrisico’s voor rekening van AVR waren.  

 

207

 

Warmteparticipatiefonds  

Voor het voorzien in meer eigen vermogen van het Warmtebedrijf en om breder eigenaarschap te 

vinden voor de deelneming gaat de gemeente Rotterdam vanaf medio 2017 uit van een investering in 

het Warmtebedrijf door de provincie Zuid-Holland. Dit zou gebeuren via het Warmteparticipatiefonds 

van de provincie Zuid-Holland (WPF). In dit fonds is € 65 mln. beschikbaar voor warmteprojecten, in 

de vorm van participaties of leningen. Het fonds is een besloten vennootschap, waarvan de aandelen 

in eigendom zijn van de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. De provincie is enig aandeelhouder 

van deze B.V. De fondsmanager besluit over investeringsvoorstellen, op basis van een advies van de 

investeringscommissie. Er is een escalatiemogelijkheid bij een negatieve beslissing; naar de Raad van 

Commissarissen indien inhoudelijk of naar de aandeelhouder (de provincie) indien het de financiële 

omvang betreft. Het fonds kent een looptijd van 30 jaar en de middelen zullen revolverend208 worden 

ingezet gedurende deze periode.209  

 

Het Warmtebedrijf heeft op 8 december 2017 bij het Warmteparticipatiefonds een aanvraag gedaan 

voor de financiering van het herstelplan. Deze aanvraag is in maart 2018 afgewezen door het fonds 

omdat de onderliggende business case volgens het WPF onvoldoende zekerheid bood dat het 

geïnvesteerde kapitaal zou worden terugverdiend en het beslag dat de aanvraag zou leggen op de 

omvang van het fonds. De case zou niet sluitend zijn als ook maar één van afnemers langs de route 

niet zou worden gecontracteerd. Het Warmtebedrijf is bovendien zonder uitbreidingen structureel 

verlieslatend en komt liquiditeit te kort. In de aanvraag was niet toegelicht hoe het Warmtebedrijf 

deze risico’s wil mitigeren.210 In het najaar van 2018 heeft het Warmtebedrijf opnieuw een aanvraag 

gedaan bij het Warmteparticipatiefonds. De toekenning door het fonds van de investeringsaanvraag 

van het Warmtebedrijf is opgenomen als opschortende voorwaarde bij de effectuering van de 

207
 Rabobank in opdracht van Warmtebedrijf Holding B.V., ‘WBR Debt Capacity’, februari 2019. 

208
 Dit betekent dat vanuit het fonds middelen worden toegekend die na verloop van tijd weer terugstromen in het fonds, zodat ze opnieuw kunnen 

worden uitgezet. 

209
 Provincie Zuid-Holland, ‘Investeringsstrategie Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland’, februari 2017.  

210
 Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland, brief ‘uw investeringsaanvraag’, 20 maart 2018 en Warmtebedrijf Holding B.V., concept notitie ‘Toelichting 

afwijzing aanvraag WBR bij Participatiefonds Zuid-Holland’, 29 maart 2018.  



bestuursovereenkomst tussen provincie en gemeente. Tot op heden heeft het fonds nog geen positief 

besluit genomen over de aanvraag. 

 

211

 212

213

214 215

216

217

211
 College van B&W Rotterdam, brief aan gedeputeerde staten Zuid-Holland betreffende Kapitalisatie, 10 april 2018. 

212 College van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland, ‘Reactie op agendastukken AvA 19 april 2018’, 17 april 2018.  

213 Interviews Warmtebedrijf en ontvangen e-mailcorrespondentie tussen medewerkers WPF en medewerkers en directie Warmtebedrijf. 

214 Interviews Warmtebedrijf. 

215 Interview ambtenaar.   

216 Stibbe in opdracht van gemeente Rotterdam, ‘Comfort letter Warmtebedrijf – voorlopig advies op hoofdlijnen’, 20 juni 2018. 

217
 E-mail ambtenaar, 6 februari 2018. 
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overeenkomst Warmtebedrijf - Nuon 

In juli 2015 hebben Nuon en het Warmtebedrijf een Memorandum of Understanding (MoU) getekend 

met betrekking tot de ontwikkelfase van een toekomstige levering van Warmte aan Nuon Warmte ten 

behoeve van de stadswarmtevoorziening in Leiden. Op 27 oktober 2017 heeft het Warmtebedrijf twee 

contracten afgesloten met Nuon, voor levering van warmte en voor transport van havenwarmte.  

 

In de Warmte Levering Overeenkomst (WLO) tussen Warmtebedrijf Exploitatie N.V. en Nuon is 

afgesproken dat het Warmtebedrijf tegen een variabele vergoeding vanaf 1 januari 2020 restwarmte 

levert aan Nuon voor een periode van 30 jaar. Een deel van de geleverde warmte dient te bestaan uit 

restwarmte of warmte afkomstig uit niet fossiele bronnen, dan wel een combinatie daarvan, zoals die 

bij voorkeur vrijkomt in de Rotterdamse havens.   

 

In de Warmte Transportinfrastructuur Overeenkomst (WTO) tussen Warmtebedrijf Infra N.V. en Nuon 

is afgesproken dat uiterlijk op 1 januari 2022 sprake is van structurele levering van Havenwarmte en 

het Warmtetransportsysteem gereed en in gebruik genomen is. Nuon betaalt reeds vanaf de 

ingangsdatum van het contract (oktober 2017) een transportvergoeding die de investerings- en 

onderhoudskosten deels moet dekken. Deze verplichting vervalt als de leiding niet op tijd gereed is.  

 

218 Rekenkamer Rotterdam, brief aan College van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland, ‘R.O.16.05 vragen onderzoek Warmtebedrijf’, 28 juni 2019. 

219
 E-mail ambtenaar, 3 september 2019. Dat dit de positie van de GS zou zijn, was reeds eerder mondeling gedeeld met de rekenkamer. 

220 Randstedelijke Rekenkamer, ‘Provinciale besluitvorming en informatievoorziening inzake het Warmtebedrijf Rotterdam’, april 2019.  



Onderdeel van de WTO en WLO is een door de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland 

ondertekende ‘Letter of Comfort’ (LoC).221 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Aan deze voorwaarden is invulling 

gegeven door de oprichten van Warmtebedrijf Holding N.V. en het deponeren van een verklaring bij 

de Kamer van Koophandel in februari 2019, waarmee de Warmtebedrijf Holding zich, overeenkomstig 

artikel 403 lid I sub f boek 2 Burgerlijk Wetboek, hoofdelijk aansprakelijk verklaart voor de schulden 

die voortvloeien uit rechtshandelingen van Warmtebedrijf Infra N.V. 

 

In de WLO222 is vastgelegd dat additionele kosten die door Nuon worden gemaakt om de continuïteit 

van de warmtelevering te borgen, bijvoorbeeld door het aangaan van nieuwe contracten of het 

verlengen van bestaande contracten, door het Warmtebedrijf worden vergoed. Het uitgangspunt 

hierbij is dat de kosten van warmtelevering voor Nuon niet hoger zijn dan wanneer warmtelevering 

door het Warmtebedrijf wel op de afgesproken aanvangsdatum zou zijn gestart. 

 

 In de WTO en WLO zijn hardheidsclausules opgenomen waar het Warmtebedrijf een beroep op kan 

doen als sprake is van bepaalde onvoorziene omstandigheden. Wanneer deze omstandigheden zich 

voordoen zijn beide partijen verplicht in onderhandeling te treden. Gelet op de relatief zware eisen die 

in deze bepaling worden gesteld is de kans op toepassing van de hardheidsclausule gering.223 

 

224

221 Gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland, ‘Verklaring inzake Warmtebedrijf Infra N.V. en Warmtebedrijf Exploitatie N.V.’, ondertekend op 2 en 

3 oktober 2017. 

222
 Het betreffende artikel 8.4 is herzien in het voorjaar 2018. Bron: Nuon, ‘Addendum I bij de Warmte Levering Overeenkomst (WLO)’, 21 juni 2018. 

223 Berenschot in opdracht van Rekenkamer Rotterdam, memo ‘Beoordeling documentatie herstelplan WBR’, 1 februari 2019.   

224 Met deze verklaring werd Warmtebedrijf Holding BV aansprakelijk voor de verplichtingen van Warmtebedrijf Infra NV en Warmtebedrijf Explo N.V.; 

Warmtebedrijf Holding B.V., ‘Aansprakelijkheidsverklaring conform artikel 403 lid 1 sub 4 boek 2 BW’, ondertekend op 23 februari 2018. 
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227

228

229

230

231

225
 Provinciale Staten 

226 College van B en W, agendapost ‘Voortgang en financiële structurering Warmtebedrijf Holding B.V.’, 20 februari 2018. 

227 College van B en W, aantekeningen bij agendapost ‘Voortgang en financiële structurering Warmtebedrijf Holding B.V.’, 20 februari 2018.  

228 E-mail, 23 februari 2018.  

229 E-mail ambtenaar, 6 februari 2018.  

230
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

231 E-mail, 27 september 2017.  
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233

234

235

236

237

238

239

232 College van B en W, brief aan de gemeenteraad  ‘Wensen en bedenkingen over voorgenomen besluit herstructurering Warmtebedrijf en tijdelijke 

verlenging borgstelling‘, 1 november 2017. 

233 Interviews Warmtebedrijf. Dat deze zorgen zijn uitgesproken blijft tevens uit een e-mail van 20 februari 2018 van het Warmtebedrijf gericht aan 

ambtenaren van de provincie en de gemeente.  

234 E-mail ambtenaar, 13 mei 2019. De gemeenteraad is op 7 maart 2019 geïnformeerd over de oprichting van de holding en de vertraagde kapitalisatie 

door het WPF en op 10 april over de afwijzing van de aanvraag voor financiering door het WPF. Bron: College van B en W, geheime brieven aan de 

gemeenteraad ‘Ontwikkelingen Warmtebedrijf’, 7 maart en 10 april 2018. 

235 Interview ambtenaren. 

236 Interview ambtenaar.  

237 Stibbe in opdracht van gemeente Rotterdam, ‘Comfort letter Warmtebedrijf – voorlopig advies op hoofdlijnen’, 20 juni 2018.  

238 Interviews Warmtebedrijf.  

239 Interview voormalig wethouder Financiën.  



 

240

241

242

 

240
 College van B en W, brief aan de gemeenteraad “Warmtebedrijf”, 16 april 2019. 

241
 Uniper heeft in Leiden een gascentrale, van waaruit (als restproduct) warmte wordt geleverd aan Nuon in Leiden. Vanwege de het contract dat het 

Warmtebedrijf en Nuon hebben gesloten, heeft Nuon het contract met Uniper per 1 januari 2020 opgezegd. Er wordt door het Warmtebedrijf 

onderhandeld met Uniper over de kosten van het langer leveren van warmte aan Nuon. Bron: College van B en W, agendapost ‘Warmtebedrijf’, 14 mei 

2019. 

242
 Email ambtenaar, 14 mei 2019. 



tabel 3-8: implementatie beheersmaatregelen herstelplan 

risico’s beheersmaatregelen status implementatie 

vóór FID   

parameters warmteafname en 

warmtelevering 

geen niet van toepassing 

hoogte investering doorberekenen kapitaallasten aan afnemers of 

financiers 

deels geïmplementeerd  

financiering  geen niet van toepassing 

regulatorische risico’s geen niet van toepassing 

   

ná FID   

problemen bij aanleg warmtenet opnemen van boeteclausules voor vertraging en bij 

de trajectkeuze rekening houden met aanvragen 

van vergunningen.  

niet geïmplementeerd 

afzetvolumes contractuele afspraken, zoals een afnamegarantie.  deels geïmplementeerd  

 

prijzen warmte-inkoop en 

warmteafzet 

toepassing van uniforme prijsindices. geïmplementeerd  

regulatorische risico’s geen niet van toepassing 

algemeen gefaseerde kapitaalstorting door de gemeente. niet geïmplementeerd 

243

244

243 N.V. Nuon Warmte en Warmtebedrijf lnfra N.V., ‘Warmte Transportinfrastructuur Overeenkomst’, 27 oktober 2017, artikel 5.2.  

244 Havenbedrijf Rotterdam, memo aan Warmtebedrijf Infra N.V. ‘Projectovereenkomst Vondelingenwarmte Fase 1 – Bijlage 5 Essentialia 

huurovereenkomst HbR / Warmtebedrijf’, 10 mei 2016. 
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247

248

249

250

251

252

245 College van B en W, brief aan de gemeenteraad ‘Warmtebedrijf’, 16 april 2019.  

246
 College van B en W, brief aan de gemeenteraad ‘Warmtebedrijf’, 6 mei 2019. 

247 N.V. Nuon Warmte en Warmtebedrijf lnfra N.V., ‘Warmte Levering Overeenkomst’, 27 oktober 2017, artikel 4.4.   

248 Presentaties raadscommissie EHMD 9 december 2015, 20 januari, 23 maart en 18 mei 2016.  

249 Ibid. De rekenkamer heeft de financiële uitwerking en de contractuele vastlegging van deze afspraken niet onderzocht.  

250 Gemeente Rotterdam en Warmtebedrijf lnfra N.V, ‘Uitvoerings- en wijzigingsovereenkomst’, 4 mei 2017.  

251 Gemeente Rotterdam en Warmtebedrijf Explo N.V, ‘Uitvoerings- en wijzigingsovereenkomst’, 28 juni 2016. 

252 College van B en W, agendapost ‘Bestuursovereenkomst met provincie Zuid-Holland inzake Warmtebedrijf Rotterdam’, 11 december 2018.  



253

  

tabel 3-9: implementatie beheersmaatregelen risico’s vervolgstap  

  

risico’s beheersmaatregelen status implementatie 

afzetvolumes contracteren extra afnemers niet geïmplementeerd 

regulatorische risico’s staatssteunanalyse  nog in implementatie 

  

   

254

255

253 Warmtebedrijf Infra N.V. en Warmtebedrijf Exploitatie N.V., notitie ’Stand van zaken Herstelplan’, 18 augustus 2017.  

254
 College van B en W, agendapost ‘Stand van zaken Warmtebedrijf’, 16 april 2019.  

255
 Schriftelijke beantwoording vragen ambtenaar, 13 mei 2019. 
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257

256
 Schriftelijke beantwoording vragen ambtenaar, 13 mei 2019. 

257
 College van B en W, agendapost ‘Stand van zaken Warmtebedrijf’, 16 april 2019. 



 

 

 

258

259

258
 Artikel 160 lid 1 onder e en artikel 169 lid 4 Gemeentewet.  

259
 Gemeenteraad Rotterdam, Verordening leningverstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014, 19 december 2013.  



260

261

262

263

264

260
 Interview ambtenaar.  

261
 Interview ambtenaar; interview voormalig wethouder Financiën.  

262
 College van B en W, raadsvoorstel ‘Herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam’, 23 mei 2016.  

263
 Interview ambtenaar. 

264
 Interviews raadsleden. 



265

266

267

268

269 270

 

 271

265
 Hierbij wordt aangesloten op de grens die in artikel 13.12 van de statuten van Warmtebedrijf Holding B.V. wordt gehanteerd voor besluiten die 

goedkeuring van de AvA vereisen. Voor de verstrekking van leningen en garanties aan het Warmtebedrijf is de grens conform de gemeentelijke 

verordening leningverstrekking en garantieverlening € 0,5 mln.  

266
 Hierbij wordt voor de overzichtelijkheid onderling samenhangende rechtshandelingen als één beschouwd. Zo zijn in het kader van de vorming van 

Warmtebedrijf Holding een reeks aan rechtshandelingen verricht, waaronder wijziging van de statuten van Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Explo 

overdracht van de aandelen van Warmtebedrijf Infra aan Warmtebedrijf Holding, uitgeven van nieuwe aandelen door Warmtebedrijf Holding en het 

sluiten van een aandeelhoudersovereenkomst tussen de gemeente en Warmtebedrijf holding B.V.  

267
 De rekenkamer sluit hierbij aan bij de aanbevelingen omtrent informatievoorzieningen die zijn gedaan in het onderzoek naar de erfpachtmaatregel 

Schiekadeblok (‘Voor het blok gezet. Onderzoek naar erfpachtmaatregel Schiekadeblok’, januari 2019.) 

268
 De rekenkamer sluit hierbij aan bij de aanbevelingen omtrent informatievoorzieningen die zijn gedaan in het onderzoek naar de erfpachtmaatregel 

Schiekadeblok ( ‘Voor het blok gezet. Onderzoek naar erfpachtmaatregel Schiekadeblok’, januari 2019.) 

269
 Artikel 169 Gemeentewet. 

270
 Artikel 155A Gemeentewet. 

271
 Het betreffen de agendaposten van 15 maart, 12 april, 10 mei en 13 september 2016; 31 januari, 21 maart, 5 september, 3 oktober en 31 oktober 

2017; 6 en 20 februari, 10 april, 10 juli, 25 september, 13 november en 11 december 2018; 15 en 29 januari, 19 februari, 9 en 16 april, 6, 14 en 21 mei, 



 272

tabel 4-1: informatievoorziening gemeenteraad 

besluit of overeenkomst 
rechtsgeldig (datum 

laatste handtekening) 
informeren raad 

informatievoorzie-

ning adequaat? 

uitvoerings- en 

wijzigingsovereenkomsten 

Warmtebedrijf– gemeente 

28 juni 2016 (Explo) en 4 

mei 2017 (Infra) 

vooraf, via een wensen en 

bedenkingenprocedu-re 

van 10 mei tot 23 mei 

2016 (besluit herstelplan). 

ja 

overeenkomst huur 

warmteleiding Havenbedrijf 

Rotterdam 

7 december 2016 slechts in algemene zin in 

presentaties273 aan de 

commissie EHMD 

voorafgaand aan de 

vaststelling van het 

herstelplan.    

deels 

warmteafname overeenkomst 

Shell  

 

7 december 2016 slechts in algemene zin in 

presentaties aan de 

commissie EHMD 

voorafgaand aan de 

vaststelling van het 

herstelplan.    

deels 

intentieovereenkomst Exxon 22 juni 2017 slechts in algemene zin in 

presentaties aan de 

commissie EHMD 

voorafgaand aan de 

vaststelling van het 

herstelplan.    

deels 

wijziging overeenkomst 

Continuïteit (OC) tussen AVR, 

gemeente Rotterdam en 

Warmtebedrijf  

 

 

conceptafspraken op 10 

mei 2016; term sheet op 

26 mei 2016.274 Op 31 

januari 2017 gaat college 

akkoord met een brief 

van AVR waarin staat dat 

de term sheet onderdeel 

wordt van de OC.  

in presentaties aan de 

commissie EHMD 

voorafgaand aan de 

vaststelling van het 

herstelplan.   

 

 

ja 

comfort letter gemeente aan 

Nuon 

3 oktober 2017 brief aan de raad van 11 

april 2018 

nee 

4 en 14 juni 2019. Het betreffen de AvA’s van 21 mei 2014 (Explo), 16 december 2015 (Infra) op 24 maart en 25 september 2017 (Infra en Explo), 27 

maart, 19 april, 7 september en 18 december 2018 (Warmtebedrijf Holding BV). 

272
 Hierbij wordt voor de overzichtelijkheid onderling samenhangende rechtshandelingen als één beschouwd. Zo zijn in het kader van de vorming van 

Warmtebedrijf Holding tevens de statuten van Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Explo gewijzigd en aandelen overgedragen van Warmtebedrijf Infra 

aan Warmtebedrijf Holding, nieuwe aandelen uitgegeven door Warmtebedrijf Holding en een aandeelhoudersovereenkomst aangegaan tussen de 

gemeente en Warmtebedrijf holding BV.  

273
 Het betreffen presentaties op 9 december 2015, 20 januari 2016, 23 maart 2016 en 18 mei 2016.  

274
 AVR, brief: ‘Overeenkomst gericht op Continuïteit Afvalverwerking en Warmtelevering Regio Rotterdam d.d. 1 maart 2010’, 18 januari 2017.    



nieuwe warmteafname-

overeenkomst AVR- 

Warmtebedrijf 

conceptafspraken op 10 

mei 2016; term sheet op 

26 mei 2016. 

 

30 oktober 2017 

in herstelplan en 

presentaties aan de 

commissie EHMD 

voorafgaand aan de 

vaststelling van het 

herstelplan.    

ja 

warmtelevering- en 

warmtetransportovereenkomst 

Nuon en Warmtebedrijf 

overeenkomst op 31 

oktober 2017, addendum 

op 21 juni 2018. 

 

deels in herstelplan en de 

presentaties aan de 

commissie EHMD 

voorafgaand aan de 

vaststelling van het 

herstelplan. 

deels 

vorming Warmtebedrijf Holding  

 

verklaring 2:403 BW 

oprichting holding: 21 

december 2017 

 

verklaring 2:403 BW 23 

februari 2018 

vooraf via een wensen en 

bedenkingenprocedure 

van 1 november 2017 tot 

15 december 2017.  

deels 

verlenging borgstelling tot 31 

december 2018 en goedkeuring 

aanvullende bancaire lening 

Warmtebedrijf voor € 4,5 mln. 

21 december 2017275 vooraf via een wensen en 

bedenkingenprocedure 

van 1 november 2017 tot 

15 december 2017.  

ja 

goedkeuring verlenging bancaire 

lening Warmtebedrijf tot 15 

januari 2019 en aanvullende 

lening voor € 4 mln. 

18 september 2018276 brief van 13 juli 2018. NB. 

alleen een lening van de 

gemeente aan een 

deelneming is 

onderworpen aan een 

wensen en 

bedenkingenprocedure. 

ja 

goedkeuring verlenging bancaire 

lening Warmtebedrijf en 

continueren borgstelling tot 15 

september 2019  

15 januari 2019 vooraf via een wensen en 

bedenkingeprocedure van 

13 november 2018 tot 25 

december 2018. 

ja 

storting additioneel vermogen, 

niet in rekening brengen 

borgpremies, volgens  

bestuursovereenkomst met 

provincie Zuid-Holland 

bestuursovereenkomst: 

19 februari 2019277 

vooraf via brief van 11 

december 2018 

deels 

goedkeuring verlenging bancaire 

lening Warmtebedrijf tot 1 

oktober 2020 en continueren 

gemeentelijke borg. 

-- vooraf via een wensen en 

bedenkingenprocedure 

van 21 mei 2019 tot 21 

juli 2019.  

ja 

275
 Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, ‘Draaiboek Warmtebedrijf’, Bijlage bij brief van Warmtebedrijf Infra N.V. en Explo N.V. aan Coöperatieve 

Rabobank U.A., 12 december 2017.  

276
 Dit is de datum van het aandeelhoudersbesluit waarmee goedkeuring word verleend het Warmtebedrijf om de looptijd van de lening te verlengen 

van 30 september 2018 naar 15 januari 2019, conform een eerder besluit van het college van B en W van 10 juli 2018.  

277
 De overeenkomst is gedateerd op 31 januari 2019 en ondertekend door de wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie (DLE). De 

wethouder DLE is echter gemandateerd op 19 februari. Bron: College van B en W, agendapost ‘Finaliseren bestuursovereenkomst met provincie Zuid-

Holland inzake Warmtebedrijf Rotterdam’, 19 februari 2019. 
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278
 College van B en W, brief aan de commissie EHMD ‘Tussenbericht moties Warmte’, 26 januari 2017. 



279

280

281

282

283

279
 College van B en W, brief aan de gemeenteraad ‘Tussenbericht en deels afhandeling moties Warmte’, 23 mei 2017. 

280
 Gemeenteraad Rotterdam, motie ‘Warmte voor bestaande bouw’, 2 juni 2016. 

281
 College van B en W, raadsvoorstel ‘Herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam’, 23 mei 2016. 

282
 Warmtebedrijf Infra N.V. en Havenbedrijf Rotterdam N.V., ‘Projectovereenkomst Vondelingenwarmte fase 1’, 19 april 2016. 

283
 E-mail ambtenaar, 20 december 2018.  



284

285

286

287

288

289

290

284
 Het betreffen de presentaties in de EHMD commissie van 9 december 2015, 20 januari 2016, 23 maart 2016 en 16 mei 2018. 

285
 Take-or-pay houdt in dat de afnemer (in dit geval Warmtebedrijf) een vaste hoeveelheid warmte afneemt voor een bepaalde prijs. Ook als minder 

wordt afgenomen, dient die prijs te worden betaald.  

286
 Shell B.V., Warmtebedrijf Exploitatie N.V. en Warmtebedrijf Infra N.V., ‘Heat supply agreement for waste’, 2016.  

287
 Warmtebedrijf Exploitatie N.V. en Exxon Mobile Chemical Holland B.V., ‘Heat Supply Letter of Intent, juni 2017. 

288
 E-mail ambtenaar, 20 december 2018.  

289
Presentaties voor de commissie EHMD van 20 januari 2016, 23 maart 2016 en 18 mei 2016. 

290
 E-mail ambtenaar, 29 mei 2019.   



291

292

 

291
 BarentsKrans in opdracht van Warmtebedrijf Rotterdam, ‘Concept juridisch due diligence rapport’, 12 april 2019. 

292
 Warmtebedrijf Exploitatie N.V. en Exxon Mobile Chemical Holland B.V., ‘Heat Supply Letter of Intent, juni 2017. 



293

294

295

296

297

293
 Gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland, ‘Verklaring inzake Warmtebedrijf Infra’, ondertekend op 2 en 3 oktober 2017. 

294
 Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn in opdracht van Gemeente Rotterdam, conceptnotitie ‘Warmtebedrijf Rotterdam – scenario’s’, 27 maart 2018. 

295
 De comfort letter was op 16 augustus 2017 intern (ambtelijk) voorgelegd voor juridisch advies. Bron: Stibbe in opdracht van de gemeente 

Rotterdam, ‘Comfort letter Warmtebedrijf voorlopig advies op hoofdlijnen,, 20 juni 2018. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

296
 Gemeenteraad Rotterdam, motie: ‘Geen nieuwe risicovolle verplichtingen Warmtebedrijf’, 2 juni 2016. Zie ook College van B en W, brief aan de 

gemeenteraad: ‘Wensen en bedenkingen over voorgenomen besluit herstructurering Warmtebedrijf en tijdelijke verlenging borgstelling’, 1 november 

2017. 

297
 College van B en W, brief aan commissie EHMD ‘Overeenkomst Warmtebedrijf Rotterdam en Nuon Warmte’, 31 oktober 2017. 
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299

 

298
 E-mail ambtenaar, 7 juli 2019.  

299
 N.V. Nuon Warmte en Warmtebedrijf Exploitatie N.V., ‘Warmte Levering Overeenkomst’, ondertekend op 27 oktober 2017. 



300

301

302 303

304

305

 

300
 De rekenkamer heeft tevens een presentatie voor de raadscommissie ontvangen getiteld ‘Voortgang Warmtebedrijf’, gedateerd op 28 november 

2018. 

301
 Daarbij worden vier presentaties gegeven, namelijk één door een ambtenaar van de gemeente over ‘het waarom’ van warmtenetten, twee 

presentaties door ambtenaren en externe adviseurs over de bestuursovereenkomst, en één door de juridische adviseur van de gemeente over 

alternatieve scenario’s. 

302
 College van B en W, brief aan de gemeenteraad ‘Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid G.J.M. Vreugdenhil (Leefbaar 

Rotterdam) over Warmtebedrijf Rotterdam, de Leiding over Oost en de Leidse stadsverwarming’, 29 januari 2019. 

303
 College van B en W, brief aan de commissie MPOF en EDEM ‘Beantwoording vragen Warmtebedrijf’, 16 januari 2019.  

304
 College van B en W, ‘Herzien raadsvoorstel over vervolgstap herstelplan Warmtebedrijf’, 7 februari 2019. 

305
 Gemeenteraad Rotterdam, motie ‘Warme aandacht’, 7 februari 2019.  



 

 

 

 

 

306

306
 Berenschot in opdracht van Rekenkamer Rotterdam, memo ‘Beoordeling documentatie herstelplan WBR’, 1 februari 2019.   



307

 

308

309

307
 De brief van de rekenkamer en de reactie van het college op de conclusies en aanbevelingen zijn op 7 februari 2019 in de gemeenteraad 

geagendeerd.   

308
 College van B en W, presentatie ‘Voortgang Herstelplan Warmtebedrijf’, 16 april 2019.  

309
 College van B en W, brief aan de gemeenteraad ‘Warmtebedrijf’, 2 juli 2019.  







 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 





 






