
AMENDEMENT 8 van 2021
Kaders collectieve warmtevoorzieningen

via griffie@velsen.nl 

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 43 Reglement van 
Orde een amendement, met als onderwerp “Kaderstellende rol gemeenteraad”, 
indienen met betrekking tot het raadsvoorstel nummer: 65303-2021. behorende bij 
agendapunt 10 van de raadsvergadering van 28 oktober 2021.

Het amendement luidt als volgt:

De raad van de gemeente Velsen,

Overwegende dat:

1. Er nog geen duidelijkheid is over de kaderstellende rol van de gemeenteraad 
in het kader van de transitievisie warmte 

2. De raad het college kaders wenst mee te geven over 
a. de mogelijke rol van de gemeente in de warmteketen
b. mogelijkheden voor zeggenschap en eigenaarschap van de gebruikers 

van warmtevoorzieningen, zowel in projectfase als in de operationele 
fase

c. de impact van de nieuwe warmtevoorziening op de woonlasten van de 
afnemers

3. De raad deze kaders wenst vast te stellen voordat intentieverklaringen en 
samenwerkingsovereenkomsten worden aangegaan, om zo te voorkomen dat 
de raad voor voldongen feiten komt te staan

Constaterende dat: 
1. Het college aangeeft dat het college met de raad in gesprek wenst te gaan 

over de kaders die de raad wil stellen voor de Wijkuitvoeringsplannen
2. Er een adviesnotitie wordt opgesteld over de formele rol die de gemeente 

vervult tijdens de warmtetransitie. Dit geldt voor een warmtenet zowel bij 
aanleg als bij exploitatie. Deze notitie wordt ter besluitvorming aan de raad 
voorgelegd.

Besluit de raad van Velsen het voorgestelde raadsbesluit als volgt 
aan te vullen:

“3. Het college opdracht te geven 
• om met de raad kaders op te stellen voor de wijkuitvoeringsplannen.
• om voor de raad een adviesnotitie op te stellen over de formele rol van 

de gemeente bij aanleg en exploitatie van warmtenetten. 
• Deze kaders en de adviesnotitie op te stellen voordat 

intentieverklaringen en samenwerkingsovereenkomsten worden 
aangegaan.”
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Toelichting:
Bij collectieve warmtevoorzieningen worden afnemers veelal afhankelijk van één 
leverancier en ontstaat het risico van een monopoliesituatie, waarbij de afnemer 
geen alternatieven heeft. Transparantie over kosten, goede afspraken over 
zeggenschap en eventueel collectief of publiek eigenaarschap zijn mogelijkheden om 
negatieve effecten van een monopolie te voorkomen. 
Daarnaast worden bij collectieve warmtevoorzieningen doorgaans de vaste kosten 
hoger en de variabele kosten lager, waardoor de afnemer minder mogelijkheden 
heeft om de totale woonlasten te beïnvloeden met het stookgedrag. 

Meer informatie over de rol van de raad is te vinden op de website van de VNG: 
https://academieportal.nl/myfiles/14381/8414/WWR%20Gesprekstool_def.pdf
https://vng.nl/nieuws/wegwijzers-warmtetransitie-bepaal-uw-rol-als-raadslid

Datum:
Naam Fractie
Leen de Winter ChristenUnie Velsen


