
MOTIE: het publieke belang van het warmtenet 

De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op 24 oktober 2017 ter bespreking van het 
principebesluit om Eneco te verkopen. 

Constaterende dat: 
Het warmtenet een natuurlijk monopolie is; 
De warmtenetten in Delft grotendeels eigendom zijn van Eneco; 
Eneco in samenwerking met de gemeente Den Haag en Delft de Leiding Door het Midden 
(LOM) wil realiseren en forse investeringen in het lokale warmtenet op stapel staan waaronder 
de aansluiting van LOM op het lokale warmtenet; 
Delft de ambitie heeft om het aantal warmteaansluitingen van 4.000 nu te laten groeien naar 
ruim 20.000 in de toekomst. 

Overwegende dat: 
De voorwaarden (zoals de 5 jaars termijn)* die mbt het warmtebedrijf gesteld worden bij de 
verkoop van Eneco vrij zacht zijn en tot veel onzekerheid leiden over toekomstige lange 
termijn investeringen in het warmtenet omdat Eneco daar momenteel een grote rol vervult. 
Er nog onduidelijkheid is over de ontwikkeling van rijksregelgeving rond beheer en exploitatie 
van warmtenetten (blz 6 nota principebesluit aandeelhouderschap Eneco 19/9/2017). De 
Rijksoverheid overweegt om onafhankelijk netbeheer en vrije toegang tot het warmtenet in de 
wet vast te leggen. 

Draagt het college op, 
Bij eventuele verkoop van Eneco (ook al heeft de gemeenteraad niet de intentie te verkopen) 
zich als huidige aandeelhouder tot het uiterste in te spannen de warmtebelangen harder te 
borgen door zo mogelijk: 

o het warmtebedrijf van Eneco niet te verkopen; 
o of als dat niet haalbaar is aan de clausule over doorverkoop (binnen 5 jaar) de 

voorwaarde te verbinden dat deze (bijvoorbeeld) met X jaar kan worden verlengd als 
binnen 5 jaar nog geen duidelijkheid is over de nieuwe rijksregelgeving. 

Onder kopje "aandeelhouderschap voor de lange termijn: 
Geen doorverkoop van de warmteactiviteiten binnen vijf jaar zonder voorafgaande instemming van de 

Warmtegemeentes 

Koper/bieder wordt verder beoordeeld op (onder kopje "Continuïteit van de onderneming en strategie van de 

bieder"): 

-De mate waarin de bieder zich conformeert aan de warmte-strategie en de bijbehorende investeringsstrategie, 
gericht op verdichting en optimalisatie van het bestaande warmtenet 
-De mate waarin een bieder bereid is om, vooruitlopend op een nieuwe Warmtewet, zich te conformeren aan de 
afspraken in de intentieovereenkomst ter vorming van de Warmtealliantie Zuid- Holland en de 
samenwerkingsovereenkomst Metropoolregio Amsterdam 


