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Inleiding 
Hoewel de wethouder had aangegeven dat de financiële vragen niet nader schriftelijk hoeven te worden aangegeven, 
vindt u deze alsnog omdat wij ook nog een enkele aanvullende vraag hadden. 

 
Daarnaast willen wij nog eens aandringen op de volgtijdelijkheid van Thema-uur alvorens de raad gelegenheid heeft 
voor wensen of bedenkingen i.v.m. de besluitvorming door het college. 
 
Vraag 1 
Kunt u een uitwerking geven van de investeringen/lasten i.v.m. het project van de oorspronkelijke vraag (€1.5 mln) en 
het huidige beeld (ik meen €1.7 mln, plus 90k VV2 en investeringen die nu onder riool lijken te zijn geboekt)? 
 
Antwoord 
In het raadsvoorstel is op pagina 6 onder punt 7 een overzicht gegeven dat sluit op € 1.708.600,-. 
Dit overzicht is onderverdeeld in 4 kolommen: 
 

1. Subsidie Provincie NH 
Door het college is een subsidie toegekend aan het Warmtebedrijf Muiderberg. Deze subsidie is afkomstig van de 
provincie Noord-Holland. In het raadsvoorstel onder punt 4, paragraaf 1.1 wordt een opsomming gegeven van de 
werkzaamheden die hiervoor zijn uitgevoerd. Dit zijn extra werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de begrote 
kosten van 1,5 mln. De kosten (€ 138.600,-) zijn geen extra lasten voor de gemeente. 
 

2. Cofinanciering gemeente GM voor subsidie Provincie NH 
Een voorwaarde met betrekking tot de subsidie van de provincie Noord-Holland is dat de gemeente Gooise Meren 1/3 
van de kosten voor haar rekening neemt. De totale aangegeven kosten bedragen ca. € 210.000,- waarmee de gemeente 
een cofinanciering voor haar rekening neemt van € 70.000,-. Met de provincie Noord-Holland  is overeengekomen dat de 
extra proceskosten voor de projectleider en de kosten voor aanvullend advies genoemd onder punt 7 van het 
raadsvoorstel gezien mogen worden als cofinanciering voor het verkrijgen van de subsidie. De gevraagde proceskosten 
van €90.000 (zie hieronder) worden voor €70.000 (administratief) benut als cofinanciering. 
 

3. Lening 1e tranche 
Voor het bedrag van € 600.000,- zijn de werkzaamheden uitgevoerd volgens punt 4, paragraaf 1.1 van het raadsvoorstel. 
 

4. Lening 2e tranche 
Voor het bedrag van € 900.000,- worden de werkzaamheden uitgevoerd volgens punt 4, paragraaf 1.2 van het 
raadsvoorstel. 
 
Onder punt 7 van het raadsvoorstel is ook aangegeven dat er extra middelen nodig zijn. 
In het raadsvoorstel van 7 december 2020 is aangegeven dat ook aan de kant van de gemeente extra capaciteit 
benodigd is. 
Tijdens de voorbereidende fase is gebleken dat  extra proceskosten nodig zijn voor een projectleider en juridisch advies. 
De kosten in 2021 bedragen €90.00o,-. 
 
Zoals in het raadsvoorstel aangegeven onder punt 7 worden de bevindingen uit de evaluatie van de Eikenlaan nader 
uitgewerkt. Bij het bepalen van de oplossingsrichtingen is het uitgangspunt dat de extra kosten die de gemeente maakt 
bij het benutten van de koppelkans, worden verdisconteerd in de businesscase van het Warmtebedrijf Muiderberg. 
 
Vraag 2 
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Kunt u een update geven van de business case? 
 
Antwoord 
De huidige business case die bij gemeente bekend is, is van begin 2021. In deze businesscase zijn de leerervaringen van 
de Eikenlaan nog niet opgenomen. Het Warmtebedrijf is bezig de businesscase te herijken.  
 
In het thema-uur zal het Warmtebedrijf de (herijkte) businesscase nader toelichten. 
 
Vraag 3 
Kunt u een update geven over de subsidieplanning in de tijd (indiening/toekenning), oorspronkelijk vs. huidig beeld 
(vooral i.v.m. de PAW, omdat die niet-toekenning aanleiding was voor de lening van €1.5 mln)? 
 
Antwoord 
 

Subsidie Toelichting Aanvrager 

DEI + Subsidie wordt door Warmtebedrijf Muiderberg in nauwe afstemming met  
RVO opgesteld.  
De deadline van deze ronde is 1 oktober as. De toekenningstermijn is 3 
maanden na indiening.  
Indien onverhoopt blijkt dat er op verzoek van RVO aanpassingen nodig zijn 
om de toekenning te verkrijgen, is het mogelijk dat de indiening verschuift naar 
de volgende ronde DEI+ op 1 januari 2022.  

Warmtebedrijf 

PAW 
(derde 
ronde) 

De PAW-subsidie moet door gemeente worden ingediend voor 1 november a.s.  
De toekenning gaat niet in overleg met betrokkenen en vindt plaats in Q1 
2022.  

Gemeente 

SDE++ Deze subsidie is een exploitatiesubsidie en kan pas in een later stadium worden 
aangevraagd. 

Warmtebedrijf 

 
 
Vraag 4 
Bij de eerste tranche was sprake van urgentie i.v.m. de planning van rioolvervanging en kan bij niet-doorgaan van het 
project sprake zijn van assets die geactiveerd kunnen worden (te weten: een warmtenet). Vanwege niet toekenning van 
PAW was er noodzaak voor - a.h.w. - een overbruggingskrediet vanwege de gemeente. 
Bij de tweede tranche lijkt daar geen sprake van; het gaat om verdere voorbereidingsactiviteiten voor de realisatie van 
het warmtenet als geheel. Als het budget wordt verbruikt is er bovendien ook geen sprake van assets (het is de vraag of 
bouwtekeningen/design als asset kunnen worden opgevoerd?).  
Wat zijn de consequenties als toekenning van de tweede tranche vertraagd zou worden tot aan toekenning/bevestiging 
van belangrijke subsidies, of de tweede tranche in die zin gesplitst zou worden? 
 
Antwoord 
De lening van € 900.000,- heeft als doel werkzaamheden te verrichten (door het Warmtebedrijf Muiderberg) om de 
voorbereidende fase van het project verder vorm te geven om te komen tot een haalbaar plan. Een noodzakelijk 
onderdeel van een haalbaar plan (businesscase) is de toekenning van subsidies. Alle voorbereidende werkzaamheden 
(volgens 1.2 onder punt 4 van het raadsvoorstel) dragen hier sterk aan bij.  
 
 


