20bb16639
Toekomstscenario voor het Warmtebedrijf Rotterdam
De Raad van de gemeente Rotterdam,
gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 27 oktober 2020
(raadsvoorstel nr. 20bb16090);
gelet op (wettelijke) bepalingen;
besluit:

1. de LdM+ is ten opzichte van de LoO de voorkeursoptie voor de warmtelevering
door WBR aan de Leidse regio en daarom na 1 januari 2021 geen verdere
financiering beschikbaar te stellen voor de LoO
het mandaat voor de door het college te voeren onderhandelingen over de
uitwerking van de LdM+ wordt aangescherpt met de volgende voorwaarden en
de raad na het kerstreces te informeren over de vorderingen:
a. dat uiterlijk op 1 januari 2021 door de bij de LdM+ betrokken partijen onder
leiding van EZK aande gemeente is bevestigd dat de LdM+ tijdig op 1 juli
2026 doch uiterlijk op 1 januari 2027 wordt gerealiseerd;
b. dat ten behoeve van berekening van de bijdrage in de kosten van de LdM+
wordt uitgegaan van de LdM+ als werkend systeem, dat wil zeggen inclusief
kosten voor piek- en back up, aansluitkosten en stookiijn;
c. dat er geen sprake meer is van open einden en risico’s zoveel mogelijk zijn
begrensd;
d. dat tussen de aandeelhouders WBR en Vattenfall overeenstemming is bereikt
over vervanging c.q. invulling van de bestaande contractuele verplichtingen

(warmtetransportinfrastructuur- en warmteleveringsovereenkomst WTONVLO)
tussen WBR en Vattenfall inzake de LoO door de LdM+

e. dat in de door EZK aan de aandeelhouders WBR gezamenlijk gevraagde
bijdrage door Rotterdam kan worden voorzien conform de met PZH
uitgewerkte verdeling en deze als geheime bijlage toe te voegen aan het
raadsbesluit;
f. dit mandaat geldt tot 1 januari 2021;
uit te spreken dat indien de onderhandelingen onverhoopt niet tot resultaat
leiden, er een probleem optreedt i.r.t. de nakoming van de WTO/WLC tussen
WBR en Vattenfall dat op korte termĳn (juridische) gevolgen kan hebben, mede
gegeven het feit dat de medeaandeelhouder PZH heeft aangegeven niet langer
te willen voorzien in liquiditeitssteun voor WBR, waardoor een spoedige positieinname (zowel aandeelhouder(s) als WBR) noodzakelijk is.
indien onverhoopt de situatie als bedoeld onder 3 zich voordoet of voorzienbaar

is dat de LdM+ om andere redenen niet zal worden verwezenlijkt, gelet op het
publieke belang van de warmtelevering voor Rotterdam, de tijdelijke
liquiditeitssteun voor WBR in overleg met WBR te continueren om zo de periode

totdat een alternatieve keuze voor de toekomst van WBR wordt gemaakt, te '
overbruggen, waarbij niet langer liquiditeitssteun zal worden verstrekt dan in dat
raadsvergadering van: 10 en 12 november 2020
\

.

%

raadsstuk 20bb16639

pagina 1

verband noodzakelijk is en in ieder geval niet langer dan tot en met het eerste kwartaal van

2021 en met een totaal maximaal bedrag van 2 mln. waarbij uiterlijk 6 weken voor laatst
genoemde deadline met WBR in overleg getreden wordt.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 november 2020.
De voorzitter,

duf/IW
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