
X Gemeente 
Amsterdam 

Retouradres: Postbus  202, low AE Amsterdam  

Rekenkamer Metropool Amsterdam 
De heer dr. J.A. de Ridder 
Postbus 202 

l000  AE  Amsterdam 

Bezoekadres 

Amstel 

1011 PN Amsterdam 

Postbus 202 

l000  AE  Amsterdam 

Telefoon 14 020 

amsterdam.n1 

Kabinet 

Datum 	19 november 2018 
Ons kenmerk 

Uw kenmerk RA_18_269 
Behandeld door Theun Koelemij, Heleen Noijons en Ellen de Boer 
Kopie aan 

Bijlage 

Onderwerp 	Bestuurlijke reactie 'Grip op Westpoort Warmte, warme band of koele relatie?' 

Geachte heer De Ridder, 

Op 24 oktober 2018 heeft u het college het concept bestuurlijk rapport Grip op Westpoort Warmte 
aangeboden voor bestuurlijk wederhoor. Uw rapport heeft als doel om inzichtelijk te maken op 
welke wijze de gemeente sturing geeft aan en verantwoording geeft over WPW. Daarnaast heeft 
het onderzoek tot doel om na te gaan of de informatie die de gemeente over WPW verstrekt, 
voldoende en geschikt is om te kunnen evalueren of WPW (nog steeds) de meest optimale vorm is 
om de maatschappelijke belangen te behartigen. 

Belang van uw onderzoek en warmtenetten 
Het college dankt de rekenkamer voor het onderzoek, de analyse en de aandachtspunten.  Ht  
college onderkent het belang van warmtenetten, de ontwikkeling daarvan en sturing vanuit de 
overheid op de netten en hun ontwikkeling. De energietransitie en specifiek de ambities uit het 
coalitieakkoord maken dit belang alleen maar groter. Om die reden heeft het college in de vorige 
periode en recent meerdere acties in gang gezet. Het onderzoek van de rekenkamer onderstreept 
het belang en ook de complexiteit van de opgave om te komen tot een duurzame 
warmtevoorziening. 

Hieronder lichten we de ambitie en acties van de gemeente toe en gaan we in op de wijze waarop 
we de bevindingen van de rekenkamer daarbij kunnen gebruiken. Daarna gaan we specifiek in op 
de conclusies en aanbevelingen zoals u in uw brief verzoekt. 

Verandering zijn in gang gezet 
Uw onderzoek blikt terug op een lange periode en u concludeert terecht dat in de periode veel 
veranderd is, met name de laatste twee jaar. De (maatschappelijke) kijk op warmtenetwerken, hun 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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noodzaak in de energietransitie en het debat over regulering van warmtenetten en 

warmtebedrijven bevinden zich in een stroomversnelling. 

Eind 2016 stelde de gemeente de strategie 'Naar een stad zonder aardgas' vast, waarin de 

gemeentelijke doelstellingen op stadswarmte verbreed zijn naar de ambitie om 2050 aardgasvrij 

te worden. Ook de Rijksoverheid stelde deze ambitie in december 2016. In het huidige 

coalitieakkoord is deze ambitie aangescherpt tot 2040. Vele studies geven aan dat warmtenetten, 

in al hun verschijningsvormen en naast andere oplossingen, een belangrijk middel zijn om landelijk 

en zeker ook stedelijk het doel aardgasvrij te bereiken. 

Minister Kamp organiseerde een aantal warmtetafels om de positie van warmtenetwerken in de 

energietransitie te bespreken waaraan Amsterdam actief deel nam. Deze kregen dit jaar een 

vervolg in de gesprekken ter voorbereiding op een klimaatakkoord voor Nederland. Kern van die 

gesprekken is de regie van gemeenten op de energietransitie en welke maatregelen nodig zijn om 

die regierol te kunnen oppakken. Een belangrijk instrument dat partijen voor ogen hebben is een 

nieuwe marktordening voor warmtenetten; een markt die meer gereguleerd wordt door de 

overheid dan tot nu het geval is. 

Amsterdam vraagt hierin, naast het organiseren van geld voor de warmtetransitie, ook 

nadrukkelijk aandacht voor grootstedelijke uitdagingen zoals de beschikbaarheid van duurzame 

warmtebronnen, ruimte voor nieuwe spelers en hun aanbod voor warmtenetten naast de huidige 

twee dominante spelers op de warmtemarkt in de stad. Regulering betekent dat regels moeten 

gaan gelden voor de toegang van warmtebronnen, transparante tarieven voor transport van 

warmte en afspraken over de duurzaamheid van warmte. Het coalitieakkoord vat de 

uitgangspunten van het college samen: 

• Warmtenetten worden open netten. 

• Warmtebronnen moeten duurzaam zijn of worden. 

• De gemeente onderzoekt of zij een zelfstandige rol kan spelen in de aanleg van die open 

transportnetten. 

Transitievisie warmte 

Het college laat in lijn met bovenstaande een transitievisie warmte opstellen. Deze visie geeft aan 

welke wijk, wanneer en met welke preferente techniek aardgas vrij wordt. De visie geeft ook aan 

hoe de beschikbare warmtebronnen, als energiestromen over de stad verdeeld worden. Samen 

met uw aanbevelingen en de regulering op warmtenetten die de Rijksoverheid instelt geeft dit een 

modern sturingskader voor de gemeente met als doel de energietransitie van de stad rechtvaardig 

en tegen maatschappelijke aanvaardbare kosten uit te voeren. Eind 2019 wil het college burgers, 

bedrijven en maatschappelijke  stakeholders  betrekken aan de hand van een concept transitievisie 

warmte. Tweede helft 2020 zal het college de gemeenteraad vragen de transitievisie warmte vast 

te stellen. 

Reactie op uw aanbevelingen 

Hieronder zal het college per aanbeveling een reactie geven. Bij de opvolging op de herijking van 

AEB in 2017 heeft het college geconstateerd dat verbetering van de sturing op de ontwikkeling van 

het warmtenetwerk in de gemeente noodzakelijk is. Hiertoe is een drietal (samenhangende) 

bestuursopdrachten opgesteld, die voor een deel overlap hebben met uw aanbevelingen. Waar 

het relevant is, wordt aangeven hoe de aanbevelingen en de reactie van de gemeente samenhangt 
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met deze bestuursopdrachten. De raad zal in het eerste kwartaal van 2019 geïnformeerd worden 
over deze bestuursopdrachten. 

In zijn algemeenheid is het goed om te noemen dat WPW geen deelneming van de gemeente is. 
Na de verzelfstandiging van AEB in 2014 is WPW een 50% dochter van AEB en AEB is een l00% 
deelneming van de gemeente. Dat WPW geen deelneming meer is van de gemeente heeft ook 
effect op de sturing. 

Hoofdconclusie rekenkamer 
De samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en Nuon kent een lange historie. Er is veel 
veranderd bij de aandeelhouders, binnen het bedrijf WPW zelf en in de nationale en regionale 
warmtemarkt. De structuur van WPW is echter ongewijzigd. Daardoor is de huidige werkwijze 
complex, lastig te doorgronden en niet meer passend bij de huidige situatie. Daarnaast is er 
achterstallig onderhoud waardoor de gemeente financiële en juridische risico's loopt die om directe 
actie vragen. Er is ook sprake van weinig coördinatie bij de verschillende activiteiten die de 
gemeente moet verrichten en een grote kennisachterstand. De informatievoorziening aan de raad 
schiet tekort. 

De punten die u noemt in de conclusie komen ook terug in uw aanbevelingen en daar gaan we 
hieronder op in. 

Aanbeveling 1: Breng de huidige constructie (inclusief de keuzes en afwegingen die hieraan aan ten 
grondslag lagen) helder in kaart informeer daarover de raad. 
Het college hecht net als u aan goed openbaar bestuur  (good governance).  Het college ziet in uw 
aanbeveling een goede aansluiting met hetgeen in de bestuursopdrachten 'warmte' en 
'performance en slagvaardigheid AEB' wordt uitgewerkt. Het college neemt uw aanbeveling ter 
harte en zal bij de uitvoering van de bestuursopdrachteni, mede gebruikmakend van uw rapport, 
in kaart brengen hoe de gemeente op dit moment stuurt op WPW en hoe de constructie rondom 
WPW eruit ziet. 

Aanbeveling 2: Breng in overleg met de raad en de andere aandeelhouder de constructie in lijn met de 
publieke taak en maak daarbij duidelijke keuzes en afwegingen. 
Belangrijk onderdeel van de bestuursopdracht warmte is een onderzoek naar de meest optimale 
positie van Westpoort Warmte en welke samenwerkingsconstructie het beste past bij de ambities 
van het college. De opdracht van de bestuursopdracht is: 

• Inventariseren van de rollen die de gemeente heeft ten opzichte van AEB en WPW en de 
mogelijkheden om te sturen middels die rollen; 

• Analyseren van de sturingsmogelijkheden op de voor- en nadelen, kansen en 
bedreigingen, ook in relatie tot andere gemeentelijke doelen zoals gezonde financiële 
positie, afval- en grondstoffenbeleid of betrouwbare overheid; 

1 De bestuursopdracht is op 13 februari 2018 vastgesteld in B&W en op 23 mei 2018 in de  TAR  
raadscommissie behandeld. 
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• Adviseren over de inzet en invulling van de gemeentelijke publiek en privaatrechtelijke 

rollen ten aanzien van AEB en WPW om te komen tot een open warmtenetwerk met 

duurzame warmtebronnen door AEB en WPW; 

• Adviseren over de inrichting van de gemeentelijke organisatie en processen om te borgen 

dat gemeentelijke rollen en de rolverdeling met AEB en WPW professioneel wordt 

uitgevoerd. 

Aandachtspunten bij de nadere uitwerking zijn: 
a. 	Met betrekking tot AEB als warmtebron voor het netwerk: 

a. De tarieven van warmtelevering door AEB aan WPW 
b. De lange termijn visie van AEB op duurzame warmtebronnen als invulling van 

verplichte warmtelevering aan WPW 
2. 	Met betrekking tot WPW en AEB als publieke aandeelhouder in WPW: 

a. De afspraken tussen AEB en gemeente over sturing binnen WPW in lijn met het 
gemeentelijke publieke doel een open warmtenetwerk 

b. Eventuele verhanging WPW rechtstreeks onder gemeente zoals voorkomt uit de 
herijking van AEB van juli 2017. 

c. Andere wijzigingen in aandeelhouderschap die bijdragen de gemeentelijke 
publieke doelen zoals eventuele toetreding van derden of samenvoeging van de 
twee stedelijke warmtenetwerken. 

3. 	lntegraliteit en samenhang in de gemeentelijke sturing op AEB en WPW met oog voor de 
gemeentelijke doelstellingen "aardgasvrij" afgeleid van de overkoepelende doelstelling 
om de CO2 uitstoot te verminderen met 49% in 2030 en minimaal 85% in 2050 en op 
gebied van afvalscheiding, hoogwaardig hergebruik en terugwinning van grondstoffen 
afgeleide van het doel tot volledig hergebruik van grond- en reststoffen in 2050. 

Het college zal daarbij de punten uit het Rekenkameronderzoek zeker mee nemen. 

Aanbeveling 3: Ga na in hoeverre de constructie in strijd is met relevante regels en pas indien nodig de 

constructie aan. 

Aandeelhouders- en warmteleveringsovereenkomst 

De verschillende addenda op het gebied van de aandeelhoudersovereenkomst en 

warnnteleveringsovereenkomsten tussen WPW, AEB en Nuon moeten inderdaad op orde worden 

gebracht. De gemeente zal als aandeelhouder van AEB vragen om dit aan te passen en af te 

ronden. Dit zal wel in samenhang gebeuren met de uitkomst van de bestuursopdrachten: de 

overeenkomsten moeten toekomstbestendig zijn. 

U noemt in uw rapport de warmteleveringsgaranties tussen AEB en WPW. 

De constatering van de Rekenkamer dat de gemeente met de warmteleveringsgarantie een 

aanzienlijk (financieel) risico loopt verdient naar het oordeel van het college wel nuancering: de 

aansprakelijkheid van AEB (en daarmee van de gemeente als garantsteller) is contractueel 

beperke en voor een aantal uitbreidingsgebieden na 2005 is geen (geldige) garantstelling door de 

2  De aansprakelijkheid met betrekking tot de verplichten uit de WLO is beperkt tot NLG 300.000 (€136.134) per 

gebeurtenis of aan elkaar gerelateerde gebeurtenissen met een maximum van NLG 3.000.000 (€1.361.341) per 

kalenderjaar(artikel 12 WLO 1999). Er is geen indexatie afgesproken. 
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gemeente tot stand gekomen. Het college is het daarom eens met de Rekenkamer dat er meer 

duidelijkheid moet komen over de strekking, geldigheid en omvang van de 

warmteleveringsgarantie en de gemeente zal hierover in gesprek gaan met de betrokken partijen. 

Mededingings- en staatssteunrechtelijke aspecten  

Met betrekking tot de staatsteunrechtelijke maatregelen merkt het college op dat de meeste 

maatregelen als genoemd in het rapport hebben plaatsgevonden rond de oprichting van WPW 

(1999). 

Het college erkent het belang dat de concessieverlening en eventuele (steun)maatregelen ten 

aanzien van WPW voldoen aan de toepasselijke nnededingingsrechtelijke kaders. 

De ambities uit het Coalitieakkoord met betrekking tot warmte en Amsterdam aardgasvrij 

onderstrepen dit belang. Het Coalitieakkoord betekent voorts dat er meer warmteprojecten in 

Amsterdam (gaan) lopen, met (zoals mogelijk in de Sluisbuurt) en zonder (zoals op het 

Centrumeiland) gebruikmaking van WPW-warmte, waar soortgelijke nnededingingsrechtelijke 

vraagstukken spelen. 

In het licht van deze ontwikkelingen zijn initiatieven gestart om ervoor te zorgen dat de 

afstemming bij dergelijke projecten tussen de betrokken gemeentonderdelen (waaronder  R&D,  

G&O, PMB,  IBA)  wordt verbeterd. Hierbij wordt ook de huidige inrichting van, en relatie met WPW 

betrokken. Daarbij worden afspraken gemaakt over de juridische toets in dat kader. Uitgangspunt 

is dat concessieverleningen, steunmaatregelen, garantstellingen aan het college zullen worden 

voorgelegd, voorzien van een (risico)analyse op het staatssteun- en mededingingsrecht. 

Aanbeveling 4: Vertaal informatie in organisatorische kennis. 

Aanbeveling 5: Zorg voor heldere verantwoordelijkheden en voor coördinatie en samenwerking. 

Deze twee aanbevelingen worden hier samengenomen, omdat ze in elkaars verlengde liggen. 

Op dit moment is het zo geregeld dat de vakinhoudelijke organisatieonderdelen primair 

verantwoordelijk zijn, en daarmee uiteindelijk ook de vakwethouder, voor de coördinatie. De 

vraag die voorligt mede in de bestuursopdrachten is of dit in de praktijk ook zo werkt en of dit ook 

de meest wenselijke vorm is. Ook hier geldt dat de aanbevelingen sterk in lijn liggen met de 

bestuursopdrachten die in februari 2018 zijn vastgesteld. Bij de uitvoering van de 

bestuursopdrachten en de opvolging van aanbeveling 2 zal het college uw aanbeveling meenemen 

om een samenwerkingsarrangement met (acceptatie van) een lichte vorm van leiderschap . 

Aanbeveling 6: Zorg dat de raad in positie is. 

Het college neemt deze aanbeveling ter harte en gaat hiermee aan de slag. In eerste instantie door 

opvolging van aanbevelingen a, het in kaart brengen van de constructie. Dit kan fungeren als kader 

waaraan bij nieuwe besluiten telkens gerefereerd kan worden zodat duidelijk blijft hoe 

besluitvorming wordt opgevolgd. Het college gaat er tevens vanuit dat het vertalen van de 

informatie in organisatorische kennis (aanbeveling 4) en het verbeteren van de samenwerking 

binnen de verschillende directies (aanbeveling 5) ook de informatievoorziening richting de raad 



Hoogachtend, 

Fennke Halsema 
Burgemeester -Al  
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ten goede komt. De raad zal dan immers over alle aspecten van een besluit worden geïnformeerd, 

wanneer dit aan de raad wordt voorgelegd. 

Het college kijkt uit naar het tweede deel van uw onderzoek dat gaat over de duurzaamheid van 

warmtenetten. 

Wil Rutten 
Waarnemend gemeentesecretaris 
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