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Aan de leden van de gemeenteraad

Onderwerp
Beantwoording vragen vanuit commissie
Fysiek 10 april 2012 over Warmtenet

Kenmerk
11G201832/
475458

Datum

Geachte raad,
In de commissie Fysiek van 10 april 2012 is gevraagd om aan te geven welk deel van het
totaalkrediet van € 13,9 mio in directe relatie staat tot de in te dienen staatssteunmelding.
Antwoord:
Algemeen
De Europese commissie vond bij de eerste melding staatssteun dat, alvorens aan de formele
onderzoeksprocedure te beginnen, het nog ontbrak aan voldoende zekerheden over de realisatie
van de voorgenomen investeringen.
Tot de zekerheden behoort dat er door de gemeenteraad geld beschikbaar wordt gesteld. Met de
begeleidende advocaat van kantoor Nysingh is afgesproken dat er een nieuwe melding wordt
gedaan zodra er concreet zicht bestaat op de beschikbaarstelling van kredieten.
Zoals in het raadsadvies is aangegeven wordt met de feitelijke oprichting van Warmtenet BV
gewacht op een positieve beschikking uit Brussel over de staatssteun. Met de aansluitend daarop
op te richten BV zal het gemeentelijk risico in beginsel worden beperkt tot de inbreng van haar
aandelenkapitaal.
Krediet in relatie tot staatssteunmelding
De nieuwe staatssteunmelding spitst zich volledig toe op de aanleg van het warmtenet in Hart van
Zuid en directe omgeving. Projecten als het Gezondheidspark, Twentebad, Trivium en Eaton vallen
er buiten. De melding zal gaan over:
a) de al gedane investeringen in het gebied uit het eerder beschikbaar gestelde krediet
van € 4 mio
b) de nog te verrichten investeringen waarover het huidig raadsvoorstel gaat, met de
‘backbone’ als verreweg de grootste kostenpost. Dat betreft dan:
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Het volledige bedrag uit het raadsvoorstel van :
minus:
Voorbereidingskosten voor de projecten Eaton, Thales, CTT en pyrolyse WKK*
1.
Deel van de overbesteding van € 1.700.000 (van € 4 mio), dat géén
betrekking heeft op HvZ eo (dit deel heeft betrekking op
Gezondheidspark en Twentebad)**
Totaal

*

€

13.900.000

-€

595.000

-€

1.400.000

€

11.905.000

Geld is nodig om door te kunnen gaan met al in gang gezette voorbereidingswerkzaamheden. Het niet beschikbaar stellen zal betekenen dat we kansrijke
projecten gaan mislopen.
** Geld is reeds uitgegeven, maar maakt deel uit van wat is genoemd “overbesteding eerder
beschikbaar gesteld krediet van € 4 mio”. Dient derhalve ter formalisering.

met vriendelijke groet,
Wim Goosen
Warmtenet Hengelo

