Memo
Kenmerk

Aan

Leden van de commissie RO
Status

Afschrift aan

informerend
Bijlage(n)

Datum

-

7 mei 2015

Yvonne Bemelmans
045-5604696

Onderwerp

36.00.0 Stadsplanning

vragen Commissie ie ES d.d. 16 april 2015

Tijdens de commissie ES van 16 april jl. zijn een aantal vragen met
betrekking tot mijnwater gesteld. Ik heb u toegezegd dat deze vragen
schriftelijk worden beantwoord.
1. Welke omzet heeft Mijnwater B.V. in 2014 geboekt en welke kosten staan
daar tegenover.
Antwoord:
De jaarrekening 2014 van Mijnwater B.V. zal hierover uitsluitsel moeten
geven. Deze jaarrekening hebben wij nu nog niet ontvangen. Zodra wij de
jaarrekening 2014 van Mijnwater B.V. ontvangen zullen wij deze aan uw raad
doorsturen.

2. Gevraagd is of de documenten die de inhoudelijke onderleggers waren
voor de besluitvorming van Mijnwater B.V ten aanzien van de overname
van Weller Energie BV aan de commissie kunnen worden verstrekt.
Antwoord:
De bedoelde stukken bevatten bedrijfsgevoelige informatie en worden
daarom door Mijnwater B.V. niet vrijgegeven. Wel is de directie van
Mijnwater B.V. bereid om raadsleden op afspraak te ontvangen en daar onder
geheimhouding inzage te geven in de bedoelde stukken.
3. Gevraagd is of een toegekende Europese subsidie van €2.000.000,- nog
tot uitbetaling komt? En of dit risico door Mijnwater B.V. wordt gedragen.
Antwoord:
De afwikkeling van de bedoelde subsidie (remining lowex) is onderdeel van
een complex proces ontstaan door het faillissement van Cauberg Huygen
Raadgevende Ingenieurs. In dit faillissement is een substantieel deel van de
totaal beschikbare subsidie (voor alle16 partners verspreid in Europa, o.a.
Polen, Czechië, Bulgarije) verdampt (zie ook de raadsinformatiebrief d.d.
04.11.2013 / BWV 13000499 over dit onderwerp).

Eind vorig jaar is de Europese Commissie formeel akkoord gegaan met een
coördinerende rol van de gemeente Heerlen. Daarna is gestart met het
verzamelen van de benodigde informatie bij alle partners. Deze informatie is
nodig om het project op formeel goed af te ronden. Deze afronding is een
voorwaarde voor het onderbouwen van de subsidierechten van alle betrokken
partners (incl. Heerlen). Daarmee kan in principe de mogelijkheid worden
gecreëerd om nog beschikbare subsidiemiddelen uit Brussel af te roepen.
De omvang van het risico voor de gemeente Heerlen is tot nu toe steeds
geraamd op € 2.000.000. Dit is ook de totale vordering die op de balans van
de gemeente Heerlen staat opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Jordy Clemens
Portefeuillehouder duurzaamheid

