
Uitgangspunten procedure Warmte Koude Programma 
 
In het MRA PHO Duurzaamheid van 4 februari jongstleden deed Edwin Oskam een mededeling 
over de inmiddels gestarte procedure om te komen tot besluitvorming over het al dan niet 
continueren van het Warmte Koude Programma.  Onderhavig memo laat zien welke 
uitgangspunten in deze procedure worden gehanteerd en hoe deze er uit zal zien.  
Waar het gaat om de betrokkenheid van de leden van het PHO bij deze procedure dan loopt die 
via verschillende routes: 

- 3 leden uit het PHO (Edward Stigter, Annette Baerveldt en Marieke van Doorninck) zijn 
lid van de stuurgroep van het programma en hebben expliciet ingestemd met de 
procedure. De stuurgroep zal (ergens in april) ook de uiteindelijke beslissing nemen over 
de toekomst van het programma.  

- Alle partijen die zijn aangesloten op het programma zullen een vragenlijst ontvangen 
waarin zij hun mening kenbaar kunnen maken (vanuit het PHO gaat het daarbij behalve 
om de 3 hierboven genoemde partijen om Almere, Beverwijk, Diemen, Haarlem, 
Haarlemmermeer, Hilversum en Velsen). Met een deel van de aangesloten programma’s 
zullen diepte-interviews worden ingepland.  

- Met een aantal niet aangesloten partijen zullen ook interviews worden georganiseerd. 
Daarbij kan bijv. worden gedacht aan Flevoland en Lelystad.  

- Op 12 maart zal de toekomst van het Warmte Koude Programma op de agenda staan in 
de Stuurgroep XXL van de RES NHZ. Daarin zijn alle portefeuillehouders van de RES 
deelnemers voor die regio vertegenwoordigd.  

- Op 9 juni zal (afhankelijk van het door de Stuurgroep van het Warmte Koude Programma 
genomen besluit) het PHO Duurzaamheid worden gevraagd om in te stemmen met de 
continuering van een financiële bijdrage vanuit de MRA.  

 
Overigens zal vanuit het Warmte Koude Programma in april een inhoudelijke bijeenkomst 
worden georganiseerd voor bestuurders over de bovenregionale bronnen. Welke zijn dat? Hoe 
staat het met de exploitatie daarvan? Wat is hun potentieel? En: welke afspraken moeten we 
daar over maken? Alle leden van het PHO zullen daarvoor een uitnodiging ontvangen.  
 
 


