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onderwerp 

Verzelfstandiging Mijnwater 

 

 

voorstel en besluit  

1.  Op basis van het nieuwe businessplan in te stemmen met: 

a. de uitgangspunten voor het oprichten van het energie-

transitie bedrijf, zijnde Mijnwater BV, zoals verwoord in het 

businessplan. 

b. de bij het Mijnwater behorende infrastructuur (hard- en 

software) en bijbehorende activiteiten met een waarde van 

3,8 miljoen in te brengen als eigen vermogen in de op te 

richten Mijnwater BV in ruil voor aandelen in de vennoot-

schap. Hiervan zijn uitgezonderd de vergunningen voor het 

winnen van mijnwater. Deze blijven vooralsnog in handen 

van de gemeente. 

2.  T.a.v. de financiering: 

a. in te stemmen met de financiering van 30 % van de beoogde 

investeringen door de gemeente in de komende 5 jaar, zijn-

de maximaal 1,3 miljoen euro in ruil voor aandelen, 

b. de structurele rentelasten voor de financiering van de 1,3 

mjo te dekken uit de vrijval van de afschrijvingskosten van 

Mijnwater BV. 

3.  Het college in de gelegenheid te stellen een directeur te benoemen. 

4. Geheimhouding opgelegd  door het college op 8 nov. t.a.v. risico 

analyse, de gemarkeerde delen in het businessplan en de bijlage 

gevolgen stoppen te bekrachtigen. 
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Heerlen, 

 

 

Onderwerp 

Verzelfstandiging Mijnwater 

 

Inleiding/aanleiding 

 

Op 1 december 2009 (Raadsbesluit 2009/38255) heeft de Raad besloten 

om warmte en koude uit het mijnwater te gaan leveren. Hiermee beoogt de 

raad een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke energietransitie van het 

gebruik van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen. 

Bovendien wordt daarmee de mogelijkheid geschapen om de gemeentelijke 

investering in de projectinfrastructuur te kunnen terugverdienen. 

 

Hiervoor moeten het gemeentelijk mijnwaterproject en de daarmee 

samenhangende activiteiten in een  rechtspersoon worden ondergebracht.   

In het kader van de reactie van het college op het rapport van de 

Rekenkamercommissie en de naar aanleiding daarvan gestelde vragen, is u 

al een beeld geschetst van de doorgaande lijn der werkzaamheden (brief 

van 15 september 2011, 2011/50638).  

 

Het begin van het project ligt in 2004 toen de raad heeft besloten 

(raadsbesluit SO/2004/17076) om het mijnwaterproject te starten. De 

doelstellingen zijn: 

- rehabilitatie van het Limburse mijnverleden, 

- het gebruik van de voormalige mijnen als bron voor duurzame energie 

- het bevorderen van de energie-transitie en besparing 

In 3 fasen is gewerkt naar de realisatie van deze doelen. 

-  van 2004 tot 2006 is in het kader van een Europese pilot aangetoond dat 

het mijnwatersysteem werkt, 

-  van 2006 tot 2009 is binnen dezelfde pilot het distributiesysteem 

aangelegd en uitgetest en 

-  van 2009 tot 2013 is en wordt mijnwater exploiteerbaar gemaakt.  

De laatste fase voorziet onder meer in de ontwikkeling en exploitatie van 

mijnwater in een zelfstandige rechtspersoon. Deze rechtspersoon, hierna te 

noemen het Mijnwater BV, dient in de ogen van ons college levensvatbaar 

te zijn. Dus naast de juridische aspecten van het oprichten van een bedrijf 

is het voor ons college essentieel dat het bedrijf ook in bedrijfseconomische 

zin een solide basis heeft. We hebben daarom de businesscase laten 

actualiseren en uitbreiden naar een businessplan van het Mijnwaterbedrijf. 

Tevens hebben we een risicoanalyse laten uitvoeren naar de juridische 
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aspecten van de verzelfstandiging. Hiervoor is een tijdelijke projectgroep 

opgericht waarin zowel interne als ook externe experts zijn betrokken.  

Bij het opstellen van het businessplan zijn de aanbevelingen van de 

Rekenkamercommissie ter harte genomen. Belangrijk is, dat het op te 

richten Mijnwaterbedrijf recht doet aan de doelstellingen wat betreft milieu 

(CO2-reductie) en energietransitie, waarbij de financiële risico’s inzichtelijk 

en beperkt worden voor de gemeente.  

 

De gemeente heeft niet het doel om op de lange termijn een eigen 

energiebedrijf te exploiteren. Om een gezond bedrijf, dat interessant is 

voor externe partners, te realiseren, is gekeken naar de afzetmogelijkhe-

den (lokale markt) voor mijnwater, dat wil zeggen: mogelijkheden voor 

nieuwe aansluitingen, bij voorkeur in de directe omgeving van het 

bestaande netwerk.  

 

Op basis van de nu bekende prospects en de specifieke eigenschappen van 

het mijnwater is een geactualiseerd businessplan opgezet, dat ook als 

groeimodel stand houdt. 

 

Wij hebben allen het vertrouwen in het nieuwe businessplan, zowel wat 

betreft innovatie, duurzaamheid alsook de financiele haalbaarheid. 

 

Een aantal belangrijke aspecten van het businessplan van het 

Mijnwaterbedrijf willen we hier nog duiden. 

 

Alle infrastructuur (hard- en software) en bijbehorende activiteiten van het 

Mijnwaterbedrijf worden ingebracht als eigen vermogen in de op te richten 

Mijnwater BV in ruil voor aandelen in de vennootschap.  De gemeente krijgt 

100 %  van dit aandelenpakket. Voor een nadere toelichting op deze 

inbreng en aandelenuitgifte wordt verwezen naar de paragraaf Kosten en 

dekking. 

 

Voor een optimaal succes is het belangrijk om voor het Mijnwaterbedrijf 

een organisatie op te tuigen die een onafhankelijke relatie met de 

gemeente heeft. Om te beginnen wordt hiervoor zo snel als mogelijk een 

adequate directeur voor het bedrijf extern geworven. De directeur gaat 

samen met enkele professionals uit het veld het businessplan uitvoeren, 

dat wil zeggen nieuwe projecten (aansluitingen) initiëren en uitvoeren. 
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Uit het businessplan: 

 

De meerwaarde van mijnwater bestaat eruit dat het: 

- bijdraagt aan een significante CO2-reductie op de geleverde energie; 

- een sociaal historische context kent 

- het eerste project in Nederland is, waar voormalige mijnen worden 

gebruikt als warmte- en koudebron; 

- een hoog innovatief karakter kent, en daarmee andere innovatieve 

energieprojecten tot ver buiten Europa stimuleert; 

- het imago van Heerlen en Parkstad als duurzame en innovatieve regio 

versterkt. 

 

Het gebruik van mijnwater biedt voor klanten de mogelijkheid om te 

besparen op de inkoop van aardgas en elektriciteit in hun bestaande, 

conventionele installaties. Ook kan mijnwater bij nieuwbouw en ingrijpende 

renovaties -onder bepaalde voorwaarden- volledig worden geïntegreerd in 

de energievoorziening van een gebouw. Verder kan door een slimme opslag 

van mijnwarmte of -koude bij de diverse klanten het aandeel van energie 

uit mijnwater in de energievraag van een gebouw sterk worden verhoogd. 

 

De aanwezigheid van de mijnwater infrastructuur maakt het bovendien 

mogelijk om overschotten van warmte en koude uit te wisselen met de 

bodem of rechtstreeks uit te wisselen met andere mijnwater afnemers die 

op dat moment juist een vraag naar die energie hebben. 

Door het slim regelen van de warmte- en koudestromen kan met dezelfde 

mijnwater infrastructuur een veelvoud van de huidige afnemers van energie 

uit mijnwater worden voorzien. 

 

Op grond van de hieraan ten grondslag liggende studies kan het 

Mijnwaterbedrijf aantrekkelijk worden voor deelname (of eventueel zelfs 

overname) door externe partners. 

 

Een en ander blijkt uit de hierna volgende overzichten: 

 

  

Worst  / Low 

case 

 

Medium case 

 

Best case 

 

Positief resultaat 
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Dividend vanaf 
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2025 
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(Best= bovenste grafiek, Medium=middelste grafiek, Low=onderste grafiek) 

 

Bij dit raadsvoorstel zijn de bijlagen gevoegd: 

1.  Gevolgen stoppen 

2.  Businessplan Mijnwater BV 

3.  Risico analyse oprichting Mijnwater BV 

Delen van deze bijlagen bevatten gevoelige bedrijfsinformatie voor zowel 

klanten als ook eventuele partners. Dit noodzaakt dan ook om hier 

geheimhouding op te leggen.  

 

Ondernemen betekent risico’s nemen. In het businessplan zijn de risico’s 

gerelateerd aan het toekomstig Mijnwaterbedrijf benoemd en in scenario’s 

uitgewerkt: Best, Medium en Worst/Low case. 

 

Zoals eerder gesteld: het is zaak de risico’s voor de gemeente te 

minimaliseren en beheersbaar te houden.  

Overeenkomstig uw, in de vergadering van 27 september 2011 kenbaar 

gemaakte wensen, is ook gekeken naar de gevolgen bij stoppen (niet 

zijnde de verkoop van het systeem c.a. aan een derde partij). 

Hierover is een afzonderlijke bijlage bij dit voorstel gevoegd (bijlage 1). 

 

Ten aanzien van het risico van eventuele fiscale kosten bij overdracht van 

bezittingen aan de BV is door onze vaste externe adviseur aangegeven dat 

deze BTW-vrij is. Voor alle zekerheid zullen wij dit voorleggen aan een 

fiscalist en de belastingdienst. 

 

Vooralsnog stellen wij voor om de winningsvergunning niet over te dragen 

aan de nieuwe BV, omdat de voor- en nadelen nog onbekend zijn. Hierover 

kan ook in de toekomst nog worden besloten.  
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Tijdens de Raadsvergaderingen rondom het rapport van de Rekenkamer-

commissie zijn er door u vragen gesteld. Een deel van deze vragen is ook 

na de beraadslagingen blijven liggen. 

Voor een deel worden deze vragen in dit voorstel van een antwoord 

voorzien, deels zullen deze apart worden beantwoord. 

 

Kader 

- Mijnwater NV/BV (Gemeentewet) 

- Klimaat beleidsplan 

- Convenant of Mayors 

- Actieprogramma Nieuwe Energie 

 

Kernthema: 

Verzelfstandiging Mijnwater 

 

Bevoegdheid 

De Raad is bevoegd ten aanzien van de voorstellen te besluiten. 

 

Voorstel 

1. Op basis van het nieuwe businessplan in te stemmen met: 

a. de uitgangspunten voor het oprichten van het energie-

transitie bedrijf, zijnde Mijnwater BV, zoals verwoord in het 

businessplan. 

b. de bij het Mijnwater behorende infrastructuur (hard- en 

software) en bijbehorende activiteiten met een waarde van 

3,8 miljoen in te brengen als eigen vermogen in de op te 

richten Mijnwater BV in ruil voor aandelen in de vennoot-

schap. Hiervan zijn uitgezonderd de vergunningen voor het 

winnen van mijnwater. Deze blijven vooralsnog in handen 

van de gemeente. 

2.  T.a.v. de financiering: 

a. in te stemmen met de financiering van 30 % van de beoogde 

investeringen door de gemeente in de komende 5 jaar, zijn-

de maximaal 1,3 miljoen euro in ruil voor aandelen, 

b. de structurele rentelasten voor de financiering van de 1,3 

mjo te dekken uit de vrijval van de afschrijvingskosten van 

Mijnwater BV. 

3.  Het college in de gelegenheid te stellen een directeur te benoemen. 

4.  Geheimhouding opgelegd  door het college op 8 nov. t.a.v. risico 

analyse, de gemarkeerde delen in het businessplan en de bijlage 

gevolgen stoppen te bekrachtigen. 

 

 

Argumenten 

1.a1 Hiermee krijgt het Mijnwaterbedrijf een adequate organisatie om op 

deze specifieke markt (duurzame energie) optimaal te kunnen opereren.  

In het businessplan worden de kaders gegeven voor de organisatie van dit 

bedrijf. De concept-akte (zie bijlage in businessplan) geeft de rechtsvorm 

aan. Het nieuwe bedrijfsplan legt een gezonde bedrijfseconomische basis 

onder de verzelfstandiging van het Mijnwaterbedrijf. 
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1.a2 De visie en het verdienmodel van het Mijnwaterbedrijf bieden 

perspectief op verdere groei.  

Andere bronnen voor duurzame energie worden gekoppeld aan het 

Mijnwaternetwerk. Ook wordt rekening gehouden met opslag en 

uitwisseling van energie tussen klanten. Door deze uitbouw van de energie-

infrastructuur kan de capaciteit van het Mijnwatersysteem in de toekomst 

groter worden. Met de beschikbare capaciteit kunnen nu veel meer klanten 

worden bediend. Hierdoor kan het bedrijf ook na 2015 blijven groeien.   

 

1.a3 Het Mijnwaterbedrijf wordt aantrekkelijk voor klanten en 

participanten. 

Het groeiperspectief en de financiële constructie, waarbij de gemeente 

aandeelhouder en investeerder is,  biedt zekerheden voor potentiële 

participanten en klanten om daadwerkelijk met mijnwater in zee te gaan. 

 

1.a4 Milieudoelstellingen van de gemeente worden eerder gehaald. 

Mijnwater wordt als bron voor duurzame energie ingezet, maar ook als 

systeem voor de koppeling van andere duurzame energie vormen en het 

uitwisselen van energie tussen klanten. Mijnwater gaat op deze manier 

werken als een katalysator voor de transitie naar duurzame energie, 

waardoor de hoeveelheid CO2 uitstoot binnen de gemeente Heerlen sneller 

wordt gereduceerd. 

 

1.a5 De positieve verworvenheden door het Mijnwater voor de gemeente 

Heerlen worden versterkt. 

Met het Mijnwaterproject heeft de gemeente Heerlen zich op de 

(inter)nationale kaart van de duurzame energie gezet. Heerlen heeft een 

duurzaam en innovatief imago hierdoor verkregen.  

Ook lokaal is er zeer veel waardering voor de daadkracht die de gemeente 

heeft laten zien. Door de relatie met het mijnbouwverleden heeft mijnwater 

een breed draagvlak opgeleverd wat weer goed is bij de transitie naar 

duurzame energie. Per slot van rekening dienen de inwoners zelf anders te 

gaan denken en handelen. 

Door mijnwater verder uit te bouwen kunnen deze verworvenheden worden 

versterkt. 

 

1.a6 De risico’s worden voor de gemeente inzichtelijk en beheerst. 

Door de mijnwateractiviteiten onder te brengen in een zelfstandig bedrijf 

heeft de gemeente niet meer direct de verantwoordelijkheid hierover. Het 

bedrijf zelf wordt verantwoordelijk voor de business en het bedrijfsecono-

misch succes ervan. Het bedrijf zal marktconform moeten opereren en 

hiervoor de risico’s in kaart brengen en moeten beheersen.  

De risico’s die de gemeente loopt worden nu beperkt tot datgene wat de 

gemeente inbrengt. Daarnaast blijft de verantwoordelijkheid voor de 

gemeente om de maatschappelijke doelen met mijnwater na te streven. 

 

1.b1 De BV krijgt door middel van deze aandelenconstructie een betere 

vermogenspositie in tegenstelling tot de eerder geopperde lening constructie. 

De BV krijgt door de uitgifte van de aandelen in ruil voor de infra een eigen 

vermogen van 3,8 miljoen euro. Indien dit met een lening constructie zou 

worden ingebracht, dan kreeg de BV een schuldpositie richting de 
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gemeente. Dit zou dan de onderhandelingen met externe financierders en 

potentiele nieuwe aandeelhouders nadelig beïnvloeden, vandaar de 

aandelenconstructie. De verdere voordelen zijn dat bij winst er dividend 

wordt uitgekeerd en  dat de gemeente een deel van haar investering terug 

zal krijgen indien nieuwe participanten aandelen willen kopen. Tenslotte 

heeft de gemeente een meerderheidsbelang in de BV waardoor zij ook 

eigenaar blijft van het geinvesteerd vermogen. 

 

1.b2 Het behouden van de winningsvergunning bij de gemeente biedt de 

gemeente de meeste zekerheid over het juiste gebruik ervan. 

In de winningsvergunning worden allerlei voorwaarden genoemd waaraan 

de vergunninghouder dient te voldoen. Hiermee wordt het Mijnwaterbedrijf 

vooralsnog niet belast.  

Het schept ook zekerheid in het geval het bedrijf falliet mocht gaan. In dat 

geval vervalt de vergunning en is deze dus niet meer beschikbaar voor de 

gemeente. 

Door de concessie bij de gemeente te laten, heeft de gemeente ook in de 

toekomst invloed op het gebruik van de energie bron onder haar eigen 

grondgebied. Indien in de toekomst het bedrijf een weg inslaat die de 

gemeente niet aanstaat kan de gemeente het gebruik van de vergunning 

door het bedrijf alsnog intrekken. 

Bij het oprichten van een eventuele holdingstructuur (NV) kan nog altijd 

worden besloten om ook de vergunning in te brengen. 
   
2.a1 Hiermee kunnen wij de infrastructuur aanleggen voor de nieuwe 

klanten. 

Want door deze aanvullende kapitaalstorting kan het bedrijf eerstvolgende 

aansluitingen verder ontwikkelen en beter gereed maken voor een haar 

nieuwe klanten. Deze € 1,3 mjo zal terugverdiend worden uit de verkoop 

van dit aandelenbelang en tot dat moment eventueel voor een klein 

gedeelte ook in de vorm van dividend. 

Door deze storting laat de gemeente zien dat zij als belanghebbende partij 

daadkrachtig en met vertrouwen inzet op een levensvatbaar bedrijf. Dit is 

een positief signaal naar eventuele participanten, financiers en klanten. 

 

2.a2 Zeker stellen van de besteedbaarheid van de beschikbare subsidies. 

Aan het gebruik van mijnwater als bron voor duurzame energie zijn enkele 

mjo subsidies gekoppeld. Het vrijspelen hiervan kan alleen als er ook 

daadwerkelijk wordt geïnvesteerd in met name nieuwe aansluitingen en 

dus uitbreiding en ontwikkeling. Dit moet  binnen enkele jaren gebeuren, 

anders vervallen de subsidies.  

Voor het grootste deel zullen de nieuwe klanten voor de cofinanciering 

moeten zorgen, doch ook de gemeente, dient hier een aandeel in te 

hebben. Dit is namelijk noodzakelijk voor het snel van de grond komen van 

de nieuwe aansluitingen en de verbeteringen van het systeem.  

 

2.b1 Doordat de oude lening wordt omgezet in een aandelenconstructie, 

hoeven wij niet meer af te schrijven op de lening. 

De oude constructie hield in dat er op de oude lening ad € 3,8 miljoen werd 

afgeschreven. Hier hadden wij structureel €95.000 in de begroting voor 



Pagina 9/15 

 

 

staan. Nu wij de lening omzetten in een deelneming, kunnen wij de vrijval 

van deze post inzetten voor de dekking van de financiering ad 1,3 miljoen 

en de opvang van het verschil tussen het constante rentegedeelte over de 

boekwaarde van de deelneming en de degressieve rentegedeelte van de 

oude lening. Bij een lening wordt in de loop van de tijd door afschrijven de 

restsom lager en dus ook rente. Bij deelneming blijft dit gelijk. Het verschil 

wordt gedekt door de genoemde vrijval.  

 

4.1 Geheimhouding noodzakelijk voor behoud goede uitgangspositie bij 

acquisitie en participaties. 

Contracten met klanten zijn maatwerk en een uitkomst van onderhande-

ling. In deze situaties kan kennis van bedrijfsgegevens aangaande het 

Mijnwaterbedrijf en  andere klanten in het nadeel van MijnwaterBV 

uitpakken. 

 

Tegenargumenten 
1.a1 De mijnwater exploitant neemt een risico door de tarieven te enten op de 
ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen.  
Als de tarieven voor elektriciteit in de toekomst minder snel stijgen dan 
verwacht, zijn er lagere inkomsten uit de verkoop van mijnwarmte en –koude 
en duurt het dus langer voordat de investeringen zich terugverdienen. 
In de businesscase is trouwens zeer conservatief gerekend ten aanzien van de 
prijsstijging van elektriciteit (reële stijging 1%/jaar). 

De situatie als hiervoor beschreven kan zich voordoen, als een geheel 

nieuwe energiebron wordt gevonden, c.q. een bron die nu niet goed 

exploitabel is (denk aan kernfusie), dat later wel zou worden.  

 

1.a2 Tarieven klanten moeilijker met elkaar te vergelijken. 

Nu de kostenstructuur van de klant bij de tariefstelling leidend is gemaakt 

kan voor de klant een onduidelijke situatie ontstaan. Dit gebeurt als 

afnemers hun tarieven met elkaar gaan vergelijken. Een “meer betalende” 

klant kan dan bezwaar gaan maken op basis van de verschillen. De klant 

moet duidelijk gemaakt worden dat het om de totale energiekosten gaat 

die goedkoper zijn met mijnwater, naast het feit dat zijn energievoorzie-

ning duurzamer wordt. 

 

1.a3 In theorie kunnen klanten tot op zekere hoogte onjuiste of onvolledige 

informatie verstrekken over hun energiekostenstructuur. 

Bij het bepalen van de optimale inzet van mijnwater ten aanzien van 

bedrijfseconomie en duurzaamheid wordt de kostenstructuur van de totale 

energievoorziening meegenomen. Potentiële klanten hebben de 

mogelijkheid om de verstrekte gegevens in hun voordeel te minipuleren 

met als doel de “winst”-marge voor mijnwater te minimaliseren. Het risico 

hiervan kan worden verkleind door gebruik te maken van standaarden en 

ervaringsgegevens ten aanzien van gebouwen en gebruik. 

  

1.b Omvang van de te regelen juridische aspecten vergt veel tijd. 

Zoals in het stappenplan aangegeven dienen er nog vele juridische 

aspecten geregeld te worden. Het is verstandig hiervoor een snelle doch 

realistische doorlooptijd te nemen.  
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1.c De fiscale consequenties zijn nog niet afgestemd met de belasting-

dienst. 

Onze externe adviseur heeft in een eerder stadium aangeven dat de 

overdracht in de BTW sfeer kan plaatsvinden. Echter het zou voor de 

gemeente meer zekerheid bieden als wij hierover met de belastingdienst 

overeenstemming zou hebben bereikt. Daarom zal dit aan een fiscalist en 

de belastingdienst worden voorgelegd. Mocht de belastingdienst van 

mening zijn dat er overdrachtsbelasting afgedragen dient te worden, dan 

komt dit voor rekening van de BV.  

 

Kosten en dekking 
De kosten en dekking van dit voorstel brengen de gemeente in dezelfde of 
zelfs betere financiële situatie dan die van voor de verzelfstandiging.  
 

De gemeente brengt de gerealiseerde infrastructuur in als eigen vermogen  

in de nieuw op te richten vennootschap. In ruil daarvoor krijgt de gemeente 

een aandelenbelang in de vennootschap. De boekwaarde van deze 

infrastructuur bedraagt na aftrek van de investeringssubsidies € 3,8 mjo. 

In feite is dit de (netto) kostprijs van de gedane investeringen. Het  eigen 

vermogen zal op de openingsbalans van de vennootschap een zelfde 

waarde vertonen. Hoe de waarde van het aandelenbelang zich in de 

toekomst zal ontwikkelen is afhankelijk van het rendement dat wordt 

gerealiseerd en de verdere rendementsverwachtingen. Wij achten het 

realistisch dat de gemeente na 5 tot 10 jaar haar aandelenbelang aan een 

marktpartij kan overdragen voor tenminste de huidige waarde van € 3,8 

mjo. 

 

Omdat de oude lening constructie ad 3,8 mjo euro wordt omgezet in een 

aandelen constructie, creëren wij ruimte in onze begroting doordat wij niet 

meer aanspraak hoeven te maken op de aflossing c.q. afschrijving van deze 

lening. In de begroting stond hiervoor een afschrijvingspost opgenomen 

van 95.000 euro.  

 

Wij stellen nu voor om deze post in te zetten voor (zie tabel): 

-de dekking van de rentelasten, circa 55.000 euro van de investering ad 

1,3 mjo 

-gedeeltelijke dekking van de constante rentelasten van de openstaande 

boekwaarde / deelneming ad 3,8 mjo*  

 

*Doordat wij niet meer gaan aflossen / afschrijven op de eerdere 3,8 mjo 

euro, blijven de daaraan gerelateerde rentelasten op een gelijk niveau. In 

de begroting werd in eerste instantie rekening gehouden met een 

afnemende rentecomponent. Aangezien het degressief karakter verdwijnt 

(wij lossen namelijk niks meer af), kunnen wij dit gedeelte wel opvangen 

door de vrijval van de afschrijvingspost.  
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Financiele 

constructie 

Totale 

omvang 

In miljoen € 

Afschrijvingen 

in € 

Rente in € opmerking 

Lening 3,8 95.000,- 152.000,- Rente degressief 

(daalt) door 

afschrijving 

Aandelen 1 

(dit voorstel) 

3,8  152.000,- Rente constant 

geen afschrijving 

Aandelen 2 

t.b.v. 

investeringen 

(dit voorstel) 

1,3  55.000,- Rente constant 

 

Communicatie 

De onderhavige voorstellen en de besluiten daaromtrent zullen zorgvuldig 

met de huidige klanten en prospects moeten worden gecommuniceerd. 

 

Evaluatie 

In de oprichtingsakte van de rechtspersoon wordt rapportage meegenomen 

conform wettelijke verplichtingen. 

 
Planning, procedure en uitvoering 

Het businessplan inclusief de businesscase is gereed, evenals de (concept) 

statuten van het op te richten Mijnwaterbedrijf (bijlagen ter inzage).  

Op basis hiervan kan bij een positief besluit van uw Raad de akte bij de 

notaris nog in 2011 passeren.  

Daarna kan het daadwerkelijk inrichten en implementeren van het bedrijf van 

start gaan.  

Een stappenplan is daarvoor opgesteld door adviesbureau Eversheds Faasen 

(bijlage ter inzage). 

 

Monitoring 

Over de uitvoering van het stappenplan van bureau Eversheds Faasen zal 

ambtelijk via de gebruikelijke lijnen worden gerapporteerd. 

 

 

Bijlagen ter inzage   
1.  Gevolgen bij stoppen (geheim). 

2.  Businessplan met statuten (de grijs gemarkeerde delen geheim). 

3.   Risicoanalyse, Oprichting van Mijnwater BV, Inbreng van het 

Mijnwaterproject (geheim). 

4. Openbare versie Businessplan. 

 
Burgemeester en wethouders van Heerlen, 

 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

 

mw. C.L.A.F.M. Bruls  dr. P.F.G. Depla 
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raadsbesluit 
 
 

De raad der gemeente Heerlen; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer 

2011/40622; 

gegeven de agendering door het Presidium; 

gehoord het advies van de raadscommissie voor [Behandeld  in commissie:]; 

besluit: 

1. Op basis van het nieuwe businessplan in te stemmen met: 

a. de uitgangspunten voor het oprichten van het energie-

transitie bedrijf, zijnde Mijnwater BV, zoals verwoord in het 

businessplan. 

b. de bij het Mijnwater behorende infrastructuur (hard- en 

software) en bijbehorende activiteiten met een waarde van 

3,8 miljoen in te brengen als eigen vermogen in de op te 

richten Mijnwater BV in ruil voor aandelen in de vennoot-

schap. Hiervan zijn uitgezonderd de vergunningen voor het 

winnen van mijnwater. Deze blijven vooralsnog in handen 

van de gemeente. 

2. T.a.v. de financiering: 

a. in te stemmen met de financiering van 30 % van de be-

oogde investeringen door de gemeente in de komende 5 

jaar, zijnde maximaal 1,3 miljoen euro in ruil voor aande-

len, 

b. de structurele rentelasten voor de financiering van de 1,3 

mjo te dekken uit de vrijval van de afschrijvingskosten 

van Mijnwater BV. 

3.  Het college in de gelegenheid te stellen een directeur te benoe-

men. 

4. Geheimhouding opgelegd  door het college op 8 nov. t.a.v. risico 

analyse, de gemarkeerde delen in het businessplan en de bijlage 

gevolgen stoppen te bekrachtigen. 

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad der gemeente Heerlen van 

 

 

griffier,  voorzitter, 
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Bijlage 1  

Gevolgen stoppen  

Bij raadsvoorstel Verzelfstandiging Mijnwater reg.nr: 2011/40622 



Pagina 14/15 

 

 

Bijlage 2  

Businessplan Mijnwater B.V.  

Bij raadsvoorstel Verzelfstandiging Mijnwater reg.nr: 2011/40622 
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Bijlage 3  

Risico-analyse Oprichting van Mijnwater 

B.V.  

Bij raadsvoorstel Verzelfstandiging Mijnwater reg.nr: 2 


