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U heeft het misschien al gehoord of in de krant gelezen. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft 

besloten niet door te gaan met deelname van het 

Warmtebedrijf Rotterdam aan een nieuwe warmte-

leiding naar Leiden. De gemeente is voor een groot deel 

eigenaar van het Warmtebedrijf Rotterdam. Dit besluit 

van het college heeft mogelijk gevolgen voor het 

voortbestaan van het Warmtebedrijf Rotterdam. Wat dit 

betekent voor de overstap op stadsverwarming in uw 

wijk, leggen we in deze nieuwsbrief uit. 

 
Warmtebedrijf Rotterdam 

Het Warmtebedrijf Rotterdam zorgt, naast Eneco, dat  

restwarmte van de industrie uit de haven naar de stad 

wordt gebracht. Eneco en Vattenfall brengen als leverancier 

de warmte vervolgens tot in de woningen. Op deze manier 

worden huizen in Rotterdam duurzaam verwarmd met 

stadsverwarming.  

 

We gaan door, misschien met vertraging  

De warmtelevering in Rotterdam-Zuid gaat hoe dan ook 

door, ook als u al stadsverwarming heeft. Dit is wettelijk 

geregeld via de Warmtewet. We gaan door met de 

energietransitie, dus ook met Reyeroord Aardgasvrij. Dat 

kan ook, want de restwarmte van de industrie in de haven is 

er en de leidingen blijven liggen, ook als het Warmtebedrijf 

Rotterdam ophoudt te bestaan. De aanpak gaat dus door, 

maar loopt misschien vertraging op. We moeten met 

verschillende partijen onderzoeken hoe de planning er uit 

gaat zien. 

 

 

Financieel aanbod blijft hetzelfde 

Het financieel aanbod voor eigenaar-bewoners en 

verhuurders blijft hetzelfde. Eigenaar-bewoners in 

Reyeroord kunnen voor 1500 euro overstappen op 

stadsverwarming (en bij collectieve verwarming voor 1000 

euro). 

 

Is stadsverwarming nog wel een goed idee? 

Het is nog steeds een goed idee om over te stappen op 

stadsverwarming. Het is al jaren een goed, betrouwbaar en 

duurzaam alternatief voor aardgas in Rotterdam. 

 

Wat betekent dit voor uw energierekening?  

Met Vattenfall zijn afspraken gemaakt over tarieven. Dit is 

vastgelegd in een zogenaamde concessie. Deze afspraken 

blijven gelden en kunnen niet zomaar gewijzigd worden. 

 

Meer informatie of vragen 

Heeft u nog vragen? Kijk op www.duurzaam010.nl.  

Of bel 14010.  
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