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Fractie ONAFHANKELIJK RIJSWIJK
“Rotterdam heeft als grootaandeelhouder de stekker uit het Warmtebedrijf getrokken. Het verlies werd
te groot. Sinds 2006 zijn er honderden miljoenen euro's verspild - men vermoedt zelf 500 miljoen zonder uitzicht op alsnog een rendabel bedrijf. Kernprobleem is dat er te veel restwaarde ingekocht is
voor veel te weinig gebruikers. Vijftien jaar geleden werd het Warmtebedrijf Rotterdam opgericht met
als doel de zaligmakende restwarmte uit het Rotterdamse havengebied in te zetten voor
stadsverwarming en de industrie. De gemeente Rotterdam investeerde negen miljoen euro, werd
grootaandeelhouder en dacht het ei van Columbus te hebben gevonden. Het pakte uiteindelijk
desastreus uit.
De laatste maanden bleek er nog hoop op een financiële injectie van het Rijk om de pijpleiding met
restwarmte door te trekken naar Leiden. Het zou een samenwerking worden met Nuon. Maar de
daarvoor benodigde 30 miljoen is niet beschikbaar gesteld.
Het Warmtebedrijf levert wel aan 600.000 gezinnen op Zuid en heeft langdurige contracten afgesloten
met Shell, de AVR en de gemeente Leiden. Er wacht nu een jarenlang juridisch gevecht.
Onduidelijk is of het failliet van het Warmtebedrijf ook politieke consequenties heeft. Er zijn meerdere
reeds vertrokken wethouders die dit pijnbedrijf naar de afgrond hebben zien glijden. De zittende
verantwoordelijke wethouder is Arjan van Gils van D66, die alle grote dossiers in zijn portefeuille
heeft.”
Bovenstaande is gisteren bekend geworden. Op basis hiervan stelt fractie Onafhankelijk Rijswijk de
volgende art. 44 vragen.
1.

Zijn in het kader van dit project al financiële uitgaven gedaan? Zo ja, om welk bedrag
gaat het?

2. Wat zijn de verdere financiële consequenties voor de gemeente Rijswijk?
3. Is het verstandig met dit geldverslindendere project door te gaan? Graag vernemen
wij uw onderbouwde mening hierover.
Namens de fractie
Romy de Man
Dick Jense
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Het college beantwoordt de vragen als volgt:

1. Zijn in het kader van dit project al financiële uitgaven gedaan? Zo ja, om welk bedrag gaat het?
Wij hebben geen bemoeienissen met het Warmtebedrijf Rotterdam en de gemeente Rijswijk heeft
geen financiële uitgaven gedaan in het kader van het project WarmtelinQ (Vlaardingen- Den
Haag) of WarmtelinQ+ (Rijswijk-Leiden).
2. Wat zijn de verdere financiële consequenties voor de gemeente Rijswijk?
Er zijn geen financiële consequenties voor de gemeente Rijswijk als gevolg van een mogelijk
faillissement van het Warmtebedrijf Rotterdam (WbR). WarmtelinQ wordt aangelegd en
gefinancierd door de Gasunie en staat los van het WbR. Inmiddels is afgelopen maandag 9
november) bekend geworden dat het financiële besluit genomen door de Gasunie. Daarmee is
een grote stap gezet richting aanleg van WarmtelinQ (Vlaardingen-Den-Haag).
3. Is het verstandig met dit geldverslindende project door te gaan? Graag vernemen wij uw
onderbouwde mening hierover.
Het is niet aan de gemeente om besluiten te nemen over de ontwikkeling en exploitatie van
WarmtelinQ. Dit is aan de Gasunie. In de (concept) Transitievisie Warmte Rijswijk is WarmtelinQ
als een belangrijke duurzame warmtebron aangemerkt om de energietransitie in de gebouwde
omgeving vorm te geven.
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