
• T / Gemeente 
R o o s e n d a a l Raadsmededeling 

Datum: 1 2 NOV. 20t4 Nr. 
Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: 
Onderwerp Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal B.V. 
Bijlage: Concept aanwijzingsbesluit DEAB 

Inleiding 
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 mei 2013 onder andere besloten tot de aanleg van 
het Smart Climate Grid. Met deze raadsmededeling wensen wij u kort te informeren omtrent de 
voortgang en willen wij u in de gelegenheid stellen om uw zienswijze te geven op het herstel van een 
administratieve omissie bij de vaststelling van het aanwijzingsbesluit DEAB tijdens de 
raadsvergadering van 29 mei 2013. 

Doel 
Informatie over de uitvoering van het op 29 mei 2013 genomen raadsbesluit voor wat betreft de aanleg 
van het Smart Climate Grid en formele vaststelling van het aanwijzingsbesluit DAEB. 

Informatie 
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 mei 2013 onder andere besloten tot de aanleg van 
het Smart Climate Grid. Inmiddels is het Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal B.V. (DER) opgericht en 
heeft gedeputeerde staten hieraan zijn goedkeuring verleend. De werkzaamheden voor de aanleg van 
het Smart Cimate Grid zijn inmiddels afgerond en de aansluiting van het ROC is gerealiseerd. 
Bij de besluitvorming over de DER in uw raadsvergadering van 29 mei 2014, heeft uw raad besloten 
om het Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal B.V. aan te wijzen als een Dienst van Algemeen 
Economisch Belang (DEAB). Die aanwijzing heeft als doel dat het toekennen van subsidiegelden aan 
DER B.V. niet als staatsteun wordt aangemerkt. Bij de stukken ter besluitvorming is destijds een 
standaard concept aanwijzingsbesluit DEAB opgenomen. Formeel wordt er echter vereist dat er een 
specifiek aanwijzingsbesluit wordt opgesteld dat wordt ondertekend door de burgemeester en de 
griffier. Om deze administratieve omissie te herstellen, hebben wij een specifiek aanwijzingsbesluit 
opgesteld dat inhoudelijk overigens niet afwijkt van het eerder aan u voorgelegde standaard concept. 
Het aanwijzingsbesluit treft u bijgaand aan. Wij zullen pas tot ondertekening van dat aanwijzingsbesluit 
overgaan nadat wij uw raad in de gelegenheid hebben gesteld om uw eventuele zienswijze op dit 
aanwijzingsbesluit te geven. 

Vervolg (procedure) 
Indien uw raad geen aanleiding ziet om een zienswijze op het concept aanwijzingsbesluit te geven dan 
zullen wij overgaan tot ondertekening van het bijgevoegde aanwijzingsbesluit. Vervolgens zal dat 
besluit dan worden gepubliceerd. Na publicatie staan er rechtsmiddelen tegen het besluit open. 

De informatieverstrekking over DER B.V. aan de gemeenteraad zal plaatsvinden via de planning en 
control cyclus, zoals gebruikelijk voor verbonden partijen. 

Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen, 
De wethouder voor deze 

Dr. Toine Theunis 



r Gemeente 

R o o s e n d a a l Raadsbesluit 

Aanwijzingsbesluit Diensten van algemeen economisch belang (DAEB) 

De gemeenteraad, 

Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet; 
Gelet op artikelen 14 en 106 VWEU en protocol 26; 
Gelet op het Vrijstellingsbesluit van de Commissie voor diensten van algemeen economisch belang 
2012/21/EU, Pb EU L 7/3 van 11 januari 2012 (hierna ook Vrijstellingsbesluit DAEB'); 

Overwegingen 
Diensten van Algemeen Economisch Belang (hierna ook 'DAEB') zijn gebaseerd op de artikelen 14 en 
106, tweede lid, van het VWEU en protocol 26. Om gebruik te kunnen maken van de bijzondere 
positie die diensten van algemeen economisch belang innemen binnen de Europese 
mededingingsregelgeving, moet daarvoor een onderneming specifiek met het beheer van een 
bepaalde DAEB worden belast. Het is naar onze mening noodzakelijk om deze dienst aan een 
bepaalde onderneming toe te vertrouwen, omdat daarmee wordt voldaan aan algemene behoeften 
van de Roosendaalse burgers, met name in de nieuwe wijk Stadsoevers, en wij het daarom belangrijk 
vinden dat deze dienst kan worden aangeboden. Hier komt bij dat wij als uitgangspunt hebben 
gehanteerd dat de onderneming sociaal verantwoorde tarieven hanteert, en dat er door de 
onderneming continuïteit en zekerheid in de dienstverlening wordt geboden. 

Voorbereidingsprocedure 
Met dit aanwijzingsbesluit wordt de bestaande situatie van rechten en plichten van betrokken 
ondernemingen gewijzigd, en/of verder uitgebreid. In het onderhavige geval verplicht de 
Inspraakverordening niet tot het verlenen van inspraak. Het voornemen is in het kader van vrijwillige 
transparantie vooraf gepubliceerd op vww.aanbestedinqskalender.nl en in de Tender Electronic Daily 
databank, waarbij eventuele geïnteresseerden in de gelegenheid zijn gesteld om hun eventuele 
bezwaren tegen het voornemen kenbaar te maken. Om deze reden wordt afgezien van de 
mogelijkheid om nadere inspraak open te stellen. Wij hebben onderzoek gedaan en hierbij is ons 
gebleken dat deze dienst op dit moment niet genoegzaam - onder de door ons in dit besluit 
aangeduide voorwaarden - wordt uitgeoefend in de markt, zodat sprake is van marktfalen. 

Besluiten: 
I. Aan te wijzen als Dienst van Algemeen Economisch Belang, de volgende diensten: 

Het doen bouwen en exploiteren van een warmtenet en het leveren van warmte ten behoeve 
van de nieuwe wijk Stadsoevers waarbij gebruik gemaakt wordt van de restwarmte van de 
nabijgelegen afvalverbrandingsinstallatie om op deze wijze een bijdrage te leveren aan de 
C02-reductie tegen betaalbare tarieven voor de afnemers. 

Het college wordt (mede) belast met toezicht op de tenuitvoerlegging hiervan. Zodra de 
omvang van deze openbare opdracht wordt verruimd tot nieuwe diensten, dient het 
aanwijzingsbesluit, c.q. subsidieverleningsbesluit dienovereenkomstig te worden aangepast, 
binnen de beperkingen van artikel 106, lid 2, van het VWEU. 

II. aard en duur van de openbare dienstverplichtingen: 



de verplichtingen voortvloeiende uit de taakomschrijving van het Duurzaam Energiebedrijf 
Roosendaal, zoals vastgelegd in haar statuten en op te nemen in het 
subsidieverleningsbesluit aan het Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal B.V.(DER) Deze 
aanwijzing geldt voor een termijn van 10 jaar na de bekendmaking van dit besluit. 

III. betrokken onderneming en het betrokken grondgebied: 
Deze verplichting van algemeen economisch belang wordt opgelegd aan Duurzaam 
Energiebedrijf Roosendaal B.V., en geldt voor het grondgebied van de nieuwe wijk 
Stadsoevers; 

IV. aard van de uitsluitende of bijzondere rechten, die de ondernemingen zijn toegekend: 
Aan Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal is een uitsluitend recht verleend bij besluit van het 
college van burgemeester en wethouders d.d. 9 april 2013, waarmee de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 29 mei 2013 heeft ingestemd. 

V. de parameters voor de berekening, de controle en de herziening van de compensatie als 
vermeld in het subsidieverleningsbesluit aan de DER 
met betrekking tot de subsidie voor de bouw van de benodigde capaciteit, alsmede het 
(jaarlijkse/periodieke) subsidiebesluit waarmee aan het Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal 
subsidie wordt verstrekt voor exploitatie tegen maatschappelijke tarieven van het Warmtenet 
Stadsoevers; 

VI. de regelingen om overcompensatie te vermijden en terug te betalen: 
1. Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal dient periodiek een financiële verantwoording in te 

dienen die voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden in de subsidiebesluiten 
genoemd in artikel V. van onderhavig besluit. 

2. Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal dient een boekhoudkundige scheiding van kosten 
en inkomsten verbonden aan publieke activiteiten, zoals de onderhavige, en kosten en 
inkomsten verbonden aan private activiteiten door te voeren. 

3. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal stelt de 
toegestane compensatie overeenkomstig artikel 5 Vrijstellingbesluit DAEB vast in de 
subsidiebesluiten. 

4. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal zal 
dienstverlening en de financiële verantwoording regelmatig (laten) controleren, ten minste 
om de drie jaar gedurende de periode gedurende welke Duurzaam Energiebedrijf 
Roosendaal met het beheer van de in dit besluit genoemde diensten van algemeen 
economisch belang is belast en aan het einde van die periode. 

5. Indien op enig moment wordt geconstateerd dat de compensatie die Duurzaam 
Energiebedrijf Roosendaal heeft ontvangen de overeenkomstig artikel 5 Vrijstellingbesluit 
DAEB vastgestelde toegestane compensatie overschrijdt, zal alle ontvangen 
overcompensatie worden teruggevorderd van Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal. 

De griffier. De voorzitter. 

Bezwaar 
Rechtstreeks belanghebbenden, die het met dit besluit niet eens zijn, kunnen schriftelijk bezwaar 
maken binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn 
van een handtekening, naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de reden waarom de indiener het met dat besluit niet eens is. Het 
bezwaarschrift dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Roosendaal, Postbus 5000, KA 
Roosendaal. 


