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Over dit document
PRESENTATIE

Presentatie tijdens het werkbezoek PS in Didam

Door kwartiermaker Pieterjan van der Hulst

8 september 2022, 15.45u

Aanleiding

Berenschot is sinds juni 2022 aan de slag als kwartiermaker GWIB om samen met de beoogde

aandeelhouders en andere stakeholders tot besluitvorming te komen over het al dan niet 

oprichten van het GWIB. Tijdens deze presentatie licht Pieterjan van der Hulst de gevolgde

aanpak en status toe en is er gelegenheid voor Statenleden om vragen te stellen.



Het GWIB om meer projecten zoals 
hier in Didam te realiseren
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PRESENTATIE

Infrastructuur in publieke handen Waarom het GWIB?

Gemeenten behoefte aan grip

• Marktfalen leidt tot onvoldoende snelheid

• Cherry picking in kavels door de markt

• Diverse gemeenten hebben daarom een gemeentelijk 

warmtebedrijf opgericht of overwegen dat te doen.

• Maar ontwikkeling en realisatie blijkt complex en 

weerbarstig.

Het GWIB helpt bij de ontwikkeling door schaal 

• Voorkomen dat gemeenten steeds wiel opnieuw 

moeten uitvinden door bieden kennis en capaciteit 

op juridisch en organisatorisch gebied

• Bundeling van projecten brengt financieringslasten 

omlaag

• Stevige publieke partner voor gemeenten

Alliander Provincie IEG

GWIB Gemeente A

LWIB A

49,5%

1%

49,5%

X% Y%

WarmteleverancierWarmtebron

Aansluit- en 

transport-

overeenkomst

Uitkoppel-

overeenkomst

Warmteleverings-

overeenkomst

Eigendom en beheer 

warmtenet

Levering aan 

huishoudens
Uitkoppelen warmte

Publieke partij

Publiek of 

private partij
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Kwartiermakersfase: naar 
besluitvorming over oprichting

PRESENTATIE

Spoor A: Opstellen businessplan

Spoor B: Besluitvorming & commitment
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Met de aandeelhouders doorlopen 
we een zorgvuldig proces

PRESENTATIE

Alliander

Provincie

IEG

Spoor B: Besluitvorming & commitment

Aandeelhouders

Intensief gezamenlijk traject waarin op basis van analyse 

en betrokkenheid van expert de inrichting (juridisch en 

organisatorisch) en financiële consequenties en risico’s
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De behoefte van de gemeenten staat 
daarin centraal

PRESENTATIE

Alliander

Provincie

IEG

Spoor B: Besluitvorming & commitment

Nijmegen
Apeldoorn

Arnhem

Ede
Montferland Lingewaard

Wageningen

Aandeelhouders

Gemeentes

Intensief gezamenlijk traject waarin op basis van analyse 

en betrokkenheid van expert de inrichting (juridisch en 

organisatorisch) en financiële consequenties en risico’s

Koplopergemeenten nauw betrokken middels 

klankbordgroep, o.a. inspraak over gewenste rol en 

activiteiten GWIB. Voorbeeldproject toetst businessplan.
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Overige stakeholders essentieel 
voor succes van het GWIB

PRESENTATIE

Alliander

Provincie

IEG

Spoor B: Besluitvorming & commitment

Nijmegen
Apeldoorn

Arnhem

Ede
Montferland Lingewaard

Wageningen

Woco’s

Aandeelhouders

Gemeentes

Ketenpartners

Intensief gezamenlijk traject waarin op basis van analyse 

en betrokkenheid van expert de inrichting (juridisch en 

organisatorisch) en financiële consequenties en risico’s

Koplopergemeenten nauw betrokken middels 

klankbordgroep, o.a. inspraak over gewenste rol en 

activiteiten GWIB. Voorbeeldproject toetst businessplan.

Belangrijk bij het slagen van daadwerkelijke projecten

en daarom geconsulteerd.
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Kwartiermakersfase: naar 
besluitvorming over oprichting

PRESENTATIE

Spoor A: Opstellen businessplan

Spoor B: Besluitvorming & commitment
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Businessplan bouwt voort op, en 
verrijkt traject tot nu toe

PRESENTATIE

Marktverkenning Missie, visie en strategie voor uitvoering

Toekomstbeelden
Wenselijke rol(len)

Incl. mate van zeggenschap, risico en inbreng (mensen en middelen)

Inrichting en organisatie
(governancestructuur en juridische entiteit)

Financiële doorrekening

(investeringen, OpEx, kasstroomprognose, 
financieringsstructuur, risico-analyse)

Profielen 

sleutelfiguren

Template 

ontwikkel-

overeenkomst

Bestaande documentatie

(Statenbrief 15 dec ‘21 incl. bijlage, haalbaarheidsonderzoek en second opinion, 2 moties)

Bouwstenen

Spoor A: Opstellen businessplan

Uw aandachtspunten nemen we mee:

• Toets d.m.v. voorbeeldgemeente(n)

• Onderbouwen in welke mate het GWIB 

een efficiënte en effectieve provinciale 

bijdrage is aan de warmtetransitie

• Mate van woonlastenneutraliteit en 

keuzevrijheid huishoudens

• Zekerheid rondom toekomstige 

beschikbaarheid warmtebronnen en 

nieuwe leveranciers 

• Check op wetgeving aanbesteding,  

splitsingswet en nieuwe warmtewet

• Bereidheid gemeenteraden om te 

investeren

• Afspraken rondom bijdrage provincie

• Overheid op afstand van dagelijks 

bestuur 

Bestuurlijk 

beslismoment

Botsproef 

voorbeeld-

gemeenten
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De ambitie is om nog dit jaar tot 
besluitvorming te komen

PRESENTATIE

0. Check-in 1. Het fundament 2. Toekomst-

beelden en rollen

3. Organisatie en 

financieel 

perspectief

4. Naar 

besluitvorming

5. Praktische 

uitwerking

Spoor A: Opstellen businessplan

Spoor B: Besluitvorming & commitment

Het ‘net ophalen’ bij 

betrokkenen

Bestuurlijk beslismoment

Gespreksverslagen 

rondgang

Uitgangspunten-

notitie

Voorstel uit te 

werken rol(len)

Concept 

businessplan

Definitief 

businessplan

Uitvoerings-

aanpak

Marktverkenning

Missie, visie en 

strategie

Toekomstbeelden

Wenselijke rol(len)

Inrichting organisatie

Financiele 

doorrekening

Botsproef 

voorbeeldgemeenten

Profielen 

sleutelfiguren 

Template ontwikkel-

overeenkomst
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Juli Augustus September Oktober November December Januari

Planning op hoofdlijnen
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Berenschot

www.berenschot.nl

linkedin.com/berenschot
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