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Dit onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland is op 16 december 2020 in uw Staten behandeld (PS2020-849).
 
 
 
U verzocht ons
voorstellen te doen zodat uw Staten vanuit uw kaderstellende rol expliciet kunnen afwegen welke rol warmtenetten krijgen binnen de energietransitie, welke
inzet de provincie daarop pleegt en welke risico's daarbij acceptabel zijn. 
 
Stand van zaken per 31 december 2021
In 2021 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een Gelders Warmte Infra Bedrijf. Op dit haalbaarheidsonderzoek is begin november een second
opinion uitgevoerd. Een provinciale rol in het Gelders Warmte Infra Bedrijf is om meerdere redenen gewenst. Medio december 2020 hebben we u de
Statenbrief Gelders Warmte Infra Bedrijf (PS2021-850) aangeboden waarin we u mee hebben genomen in de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek en
het vervolgproces. Ook is ingegaan op de rol die warmtenetten kunnen spelen in de energietransitie in Gelderland, de inzet die de provincie hierop kan
plegen en de mogelijk (beperkte) risico’s. Hiermee hebben we invulling gegeven aan uw verzoek. 
 
 
 
U verzocht ons
scherp te blijven op de risico's bij het verkennen van de wenselijkheid van een Gelders Warmtebedrijf en go/ no go momenten in te lassen waarbij uw Staten
actief betrokken worden. 
 
Stand van zaken per 31 december 2021
Het haalbaarheidsonderzoek naar een Gelders Warmte Infra Bedrijf is afgerond (PS2021-850). Een provinciale rol in een Gelders Warmte Infra Bedrijf is
gewenst, onze partners vragen hier nadrukkelijk om. We hebben in het haalbaarheidsonderzoek enkele uitgangspunten meegegeven om de risico’s voor de
provincie te beperken. We hebben dit ook laten toetsen door middel van een second opinion.
 
In januari 2022 hebben we hierover gesproken met uw Staten. Uw Staten hebben bij motie 22M2 en 22M3 enkele aandachtspunten meegegeven. We zijn
gestart met de voorbereidingen voor de kwartiermarkerfase waarbij we rekening houden met deze aandachtspunten. In mei verwachten we met de
kwartiermakerfase te kunnen starten. Volgens afspraak zullen we uw Staten voor de zomer informeren over de ontwikkelingen rondom het Gelders Warmte
Infra Bedrijf.
 
 
 
U verzocht ons
wanneer er gekozen wordt voor een extra impuls voor de inzet op warmtenetten een aantal kaders op te stellen voor ons college en onze partners om al dan
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niet te investeren in warmtenetten en uw Staten hierbij te betrekken. 
 
Stand van zaken per 31 december 2021
Het doel van een Gelders Warmte Infra Bedrijf is om de ontwikkelfase van warmtenetten te versterken en daarmee de realisatie van warmtenetten te
versnellen. Een provinciale rol in het Gelders Warmte Infra Bedrijf wil niet automatisch zeggen dat we als provincie investeren in de realisatiefase van
warmtenetten. Daar hebben we de provinciale fondsen voor, zoals Innovatie en Energiefonds Gelderland (IEG) en Perspectieffonds Gelderland (PFG) met
elk hun eigen spelregels. Op basis van objectieve technische en financiële criteria worden projecten beoordeeld.
 
 
 
U verzocht ons
te zorgen voor structurele monitoring van de prestaties en resultaten van warmtenetten. Dit is extra relevant als de inzet op warmtenetten een extra impuls
krijgt.
 
Stand van zaken per 31 december 2021
Op landelijk niveau wordt er nagedacht over de monitoring van de warmtetransitie. Daar willen we als provincie graag op aansluiten. Verder heeft de
provincie sinds het voorjaar van 2021 een eigen Expertteam Warmte die gemeenten ondersteunt bij de warmtetransitie. Met het Expertteam kijken we ook
naar monitoring van de resultaten. Dit is vooralsnog sterk gericht op beleid en uitvoering van de warmtetransitie. In 2022 zal monitoring een
aandachtspunt blijven. Monitoring van prestatie en resultaten van warmtenetten zal ook onderdeel zijn in de ontwikkelfase van het Gelders Warmte Infra
Bedrijf.
 
 
 
U verzocht ons
het totaaloverzicht van de inzet op warmtenetten beter te borgen zodat dit niet afhankelijk is van de kennis van enkele ambtenaren. 
 
Stand van zaken per 31 december 2021
Met het Gelders Expertteam warmte vergroten we de kennis en kunde bij gemeenten, maar ook in de provinciale organisatie. Verder zal een Gelders
Warmte Infra Bedrijf, mits deze tot realisatie komt, bijdragen aan het bundelen van kennis en kunde op het vlak van warmtenetten in Gelderland.
 
 
 
U verzocht ons
uw Staten structureel te informeren over de resultaten van warmtenetten gekoppeld aan de rol en doelen van de provincie. Dit is extra relevant als de inzet
op warmtenetten een extra impuls krijgt. 
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