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Provinciale Staten van Zuíd-Holland, in vergaderíng bijeen op woensdag 30 januari 201.9
behandeling van bovenvermeld onderwerp;

ter

constaterende dat
De Leiding over Oost in potentie een groot deel van Zuíd-Holland van warmte kan

voorzien;
a

Op termijn er een breed scala aan duurzame warmtebronnen, zoals geothermie, valt te

verwachten ook buiten de Rotterdamse haven en het voor de energietransitie belangrijk is
dat ook deze bronnen kunnen worden aangehaakt.
a

De maximale warmte-aanvoercapaciteit afhankelijk van de dimensionering van de

warmterotonde en daardoor niet onbeperkt.
a

De optimale warmte-aanvoercapaciteit begrensd wordt door de vraag van afnemers

Overwegende dat
a

Wanneer het aanbod groter is dan de vraag en/of de maximale warmte door de pijp

stroomt, de capaciteit van de warmterotonde volledig benut wordt.
a

Het de intentie is om het warmteaanbod in de warmterotonde steeds verder te
verduurzamen.

a

Het mogelijk is om het aantal ton CO2-equivalent te bepalen per energie-eenheid (MJ) van
de aangeboden warmte, waarmee dus per warmtebron in een schaal kan worden uitgezet,
hoe duurzaam opgewekt de aangeboden warmte is.
Bestaand aanbod van minder duurzaam opgewekte warmte niet mag verhinderen, dat

meer duurzaam opgewekte warmte op de warmterotonde wordt aangesloten.
a

De warmterotonde een prikkel zou moeten zijn om de warmte zo duurzaam mogelijk aan te
bieden.

Verzoekt het College om
a

nderzoeken op welke manier ervoor kan worden gezorgd, dat op de warmterotonde de
duurzaam opgewekte warmte voorrang krijgt op de minst duurzaam opgewekte

over tot de orde van de dag
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