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Rekenkamer onderzoekt rol provincie Gelderland bij warmtenetten  
 
Deventer, 16 april 2020 
 
De provincie Gelderland zet in op warmtenetten om haar energiedoelstellingen te halen en bij 
te dragen aan het landelijke klimaatakkoord en het Gelders Energieakkoord. Door middel van 
warmtenetten wil de provincie energie besparen en de gebouwde omgeving verduurzamen. 
Het realiseren van warmtenetten doet de provincie samen met gemeenten, energiebedrijven 
en andere stakeholders. De provincie Gelderland levert procesondersteuning en financiële 
hulp door bijvoorbeeld subsidies en leningen. 
 
Het realiseren van een warmtenet is complex en vraagt om goede afwegingen. Afwegingen 
waarbij lokale en regionale factoren van groot belang zijn om al dan niet te investeren in een 
warmtenet. Factoren zoals de inrichting van het warmtenet of het soort voedingsbron zijn van 
invloed op de kansen, kosten en duurzaamheid van een warmtenet. Ook brengt investeren in 
een warmtenet financiële risico’s met zich mee. 
 
De Rekenkamer onderzoekt welke afwegingen de provincie maakt voor haar inzet op 
warmtenetten en bekijkt voor zover mogelijk de bijdrage hiervan aan de doelen voor de 
energietransitie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Over de Rekenkamer Oost-Nederland 

De Rekenkamer Oost-Nederland is de rekenkamer voor de provincies Gelderland en Overijssel. Wij doen 

onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. De onderzoeksrapporten zijn 

openbaar en worden behandeld in de vergaderingen van Provinciale Staten. Provinciale Staten besluiten 

vervolgens wat er met de conclusies en aanbevelingen gedaan wordt. 

Op deze wijze draagt de Rekenkamer Oost-Nederland bij aan de kwaliteit van het provinciaal bestuur en 

aan het vergroten van de publieke verantwoording. 

 

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer Oost-

Nederland, de heer Mekel: 06-11794392 of met mevrouw Mathijssen, secretaris-directeur van de 

Rekenkamer via 0570-665800. Het rapport is te downloaden van onze website www.rekenkameroost.nl. 

Daar treft u ook meer informatie aan over de organisatie en de werkwijze van de Rekenkamer Oost-

Nederland.  
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