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Onderwerp:
Warmtebedrijf.

Op welke gronden deze brief? /Waarom nu voorgelegd?
Direct aansluitend aan uw besluit om geen wensen en bedenkingen in te aienen 
inzake ons voorgenomen besluit tot het verstrekken van kapitaal aan het 
Warmtebedrijf c.a., heeft het Warmtebedrijf de aanbestedingsprocedure van de 
Leiding over Oost gestart.
Tot onze spijt is zeer onlangs gebleken dat deze aanbestedingsprocedure is gestuit.
In deze brief informeren wij u hierover nader.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder 
aangenomen moties en gedane toezeggingen:
- Raadsoesluit Vervolgstap Herstelplan Warmtebedrijf (19bb992)
- Motie 'Afspraak is Afspraak’ (19bb11813)
- Motie ‘Maak gemeenten warm voor warmtebedrijf (19bb11818)
- Motie ‘Warme Aandacht' (19bb11815)

Toelichting:
Imeiding.
Onderdeel van het Herstelplan voor het Warmtebedrijf uit 2016 is de levering van 
restwarmte uit de Rotterdamse haven aan de gemeente Leiden via het warmtenet van 
Nuon. Het Warmtebedrijf heeft daartoe in het najaar van 2017 een overeenkomst 
gesloten met Nuon.
Zoals aan u gemeld in de aanloop naar de raadsvergadering van 7 februari 2019, is 
de projectplanning van hef Warmtebedrijf voor de aanleg van de leiding bijzonder 
krap. Dit is hel gevolg van een eerder opgelopen vertraging en het feit dat er in net 
‘gesloten dijkseizoen’ (oktober-maart) geen werkzaamheden mogen plaatsvinden in 
dijken en waterkeringen.
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De planning van het Warmtebedrijf was erop gericht om na selectie van de aannemer, 
de eerste boringen nog in het ‘dijkseizoen’ van 2019 te doen uitvoeren.

Kink in de kabel.
Daags na besluitvorming in uw raad heeft het Warmtebedrijf op 8 februari 2019 de 
aanbestedingsprocedure gestart met het publiceren van de zogenaamde 
Selectieleidraad. De geplande volgende stap, het publiceren van de Gunningsleidraad 
op 4 april 2019, bleek helaas met te kunnen worden gezet omdat het Warmtebedrijf 
nog met de gemeente Leiden in overleg is over de exacte plaatsbepaling van het 
tracé en de bijbehorende publiekrechtelijke procedures.
Op dit moment is onduidelijk wanneer het Warmtebedrijf de aanbestedingsprocedure 
kan hervatten en dus wat de gevolgen zijn voor de projectplanning en het budget. 
Duidelijk is wél dat de voorgenomen werkzaamheden niet vóór het gesloten 
dijkseizoen van 2019 kunnen worden gestart.
Het nemen van een finale investeringsbeslissing medio 2019 (zoals beoogd), achten 
wij daarmee niet langer haalbaar.

Maatregelen
Vooruitlopend op de gewenste helderheid vanuit het Warmtebedrijf, hebben wij een 
aantal maatregelen getroffen.
De aandeelhouders van het Warmtebedrijf hebben recentelijk een interim-CEO bij het 
Warmtebedrijf aangesteld. Hij heeft de opdracht om op zeer korte termijn een 
realistische en voor ae aandeelhouders toetsbare, planning op te stellen.
Voorts hebben wij ten behoeve van onder meer een goede weging van het publiek en 
het financieel belang, een bestuurlijke stuurgroep ingesteld. Bestaande uit de 
wethouders DLE, FOHGP en BWEG. Tevens stellen wij een ambtelijke stuurgroep in, 
bestaande uit vertegenwoordigers op directieniveau van SO en Middelen Ã Control.
Dit is in lijn met de eerdere aanbevelingen van de rekenkamer ( Beoordeling 
vervolgstap herstelplan Warmtebedrijf’, d.d. 5 februari 2019).

Informatievoorziening aan uw raad
Wij stellen er prijs op om uw raad op korte termijn, in een aparte sessie mondeling 
een toelichting te geven op de recente gebeurtenissen en de impact daarvan op 
planning en budget. En om uw raad in de gelegenheid te stellen ons daarop te 
bevragen. Gelet op de wens om uw raad zo volledig mogelijk te informeren en met het 
oog op de bescherming van de financiële belangen van de gemeente en ter 
voorkoming van onevenredige benadeling van derden (waaronder de provincie en 
Warmtebedrijf), stellen wij voor om dat in een besloten bijeenkomst te doen.

Wij zullen uw raad met ingang van heden vierweke'ijks op de hoogte stellen van de 
stand van zaken, passend in de uitwerking van de aanwijzing van het Herstelplan 
Warmtebedrijf als risicovol project als bedoeld in de regeling risicovolle projecten.
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Tot slot
Wij betreuren dit oponthoud in de aanbesteding ten zeerste.
Wij zullen er alles aan doen wat in ons vermogen - als aandeelhouder- ligt, om de 
zaak te bespoedigen. Gemeente en provincie trekken hierin samen op.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

V.J.M. lozen A. Aboutaleb
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