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Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld ondenrerp;

Besluiten:
Onder vernummering van het derde besluítpunt tot het vierde besluitpunt, wordt een nieuw besluitpunt 3
ingevoegd, luidende:
3. a. De lnvesteringsstrategie van het Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. aan te vullen met de
volgende vooruvaarde, toe te voegen op pagina 18, als derde alinea onder de kop "Participaties":
"ln geval van de verkoop van alle of een deelvan de aandelen in het warmtetransportbedrijf, zal WPF die

aandelen eerst aanbieden aan de provincie Zuid-Holland,opdat Provinciale Staten het belang van het
warmtetransportsysteem in publieke handen kunnen meewegen." en
b. Gedeputeerde Staten op te dragen een geconsolideerde versie van de lnvesteringsstrategie vast te
stellen en aan Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. en via haar aan WPF ter beschikking te stellen.

Toelichting:

-

Landelijk is geregeld dat transportnetten voor elektricíteit en gas in eigendom zijn van de overheid

-

of daaraan verbonden rechtspersonen.
De provincie ís betrokken bij de lobby om ook voor warmte(transport)netten, net als voor gas en

-

-

elektriciteit, een landelijke regeling te krijgen voor het borgen van het publieke belang.
Deze wettelijke regeling is er vandaag de dag echter nog niet.
Dit amendement regelt derhalve dat in de lnvesteringsstrategie van het Warmteparticipatiefonds
Zuid-Holland B.V. wordt bepaald dat in geval van de verkoop van alle of een deel van de aandelen
in het warmtetransportbedrijl het Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland b.v. die aandelen eerst
aanbieden aan de provincie Zuid-Holland of een door deze aan te wijzen andere publieke partij.
Dit biedt Provinciale Staten de mogelijkheíd om bij verkoop van alle of een deel van de aandelen in
het warmtetransportbedrijf het belang van een
meewegen. Onder'publieke handen' wordt
meerderheid van de aandelen.
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