
 
 
 
 
 
 

Vergadering Provinciale Staten op 2 februari 2022 
 
 

Motie (art. 33 Reglement van Orde) 
 
Haalbaar, betaalbaar, realistisch en met draagvlak warm blijven. 
 
Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 2 februari 2022  
 
gehoord de beraadslagingen, 
 
Overwegende dat:  

I. De warmtetransitie een grote en complexe opgave is.  
II. Met name gemeenten aan zet zijn om de warmtetransitie concreet handen en voeten te 

geven.  
III. Het goed is om te kijken naar de manier waarop de provincie een bijdrage kan leveren 

aan de warmtetransitie.  
IV. Dat helder moet worden of het GWIB een efficiënte en effectieve bijdrage kan zijn aan 

de warmtetransitie.  
V. Er nog veel duidelijk moet worden alvorens PS tot een gedegen afweging kan komen 

met betrekking tot de provinciale bijdrage aan de warmtetransitie 
VI. De keuzevrijheid van Gelderlanders zoveel mogelijk in stand moet blijven.  
VII.  Er ten aanzien van de wetgeving nog onzekerheden zijn bijvoorbeeld over de 

Energiewet en de Warmtewet.  
VIII. Er nog vragen zijn over de mate waarin het GWIB daadwerkelijk kunnen acteren binnen 

de wetgeving met betrekking tot aanbesteding/staatssteun.  
IX. Een haalbaarheidsonderzoek meer is dan het illustreren van een verwacht financieel 

voordeel op basis van berekeningen met ruime marges.  
 

Dringen er bij het GS  op aan om:  
1.  Voor de zomer met een statenvoorstel te komen op basis waarvan PS een go/no-besluit 

kan nemen ten aanzien van het door GS voorgestane GWIB. 
2.  De in de bijlage aangegeven punten in elk geval in het statenvoorstel passende 

aandacht te geven. 
3.  Tot dat PS een besluit heeft genomen over het onder 1 gevraagde voorstel geen   

onomkeerbare handelingen worden verricht - door of namens GS - die de vrije 
beoordeling van het voorstel in weg kunnen staan.  

 
en gaan over tot de orde van de dag. 
 
CDA   VVD  50plus 
Gerhard Bos en  René Westra Marcel Bruins 
Bertine Van Hooff 
  

 
  



 
 
Bijlage bij motie  “Haalbaar, betaalbaar, realistisch en met draagvlak warm blijven.” 
 
1.  In het voorstel aan de hand van  een verdere  financiële en juridische uitwerking van 2 

voorbeeldprojecten bv Montferland en Harderwijk wordt geïllustreerd in welke mate het  
GWIB en haar activiteiten haalbaar zijn.  

2.  In het  statenvoorstel te onderbouwen in welke mate het GWIB een efficiënte en 
effectieve provinciale bijdrage is aan de warmtetransitie.  

 
3.   Dat in het statenvoorstel moet blijken in welke mate:  

o door de komst van het GWIB er sprake is van woonlastenneutraliteit. 
o er sprake is en blijft van keuzevrijheid voor individuele huishoudens. 
o zeker is dat de warmtebron in de toekomst voor warmte kan zorgen. 
o andere leveranciers kunnen worden gevonden als een leverancier stopt met 

de warmtelevering  
o de wetgeving ten aanzien van aanbesteding en staatssteun de vorming van 

het GWIB in de weg staan.  
o de betrokken gemeenteraden bereid zijn om te investeren in de LWIB’s  
o dat wordt verzekerd dat de provincie niet meer zal bijdragen dan een eerste 

storting 
o de GWIB voorstellen passen binnen de mogelijkheden van de Splitsingswet 

en met het wetsvoorstel Warmtewet. 
 

4. In het statenvoorstel expliciet worden aangegeven dat de provincie, bijvoorbeeld ten 
aanzien van het sluitend maken van een businesscase, het oplossen van de 
zogenaamde onrendabele top en het opvangen van het vollooprisico, niet kan worden 
gebruikt als pinautomaat. 


