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Vragen en antwoorden 

Stedin vraagt nu als netbeheerder kapitaal om de grote investeringen voor de komende jaren te 

kunnen gaan vormgeven. Naast de investeringen in het elektriciteitsnet ligt er straks waarschijnlijk 

ook een mogelijk enorme opgave als het gaat om het realiseren van een warmtenet.  

Vraag 1 

Komen we daar in de nabije toekomst mogelijk voor eenzelfde keuze te staan, of we een 

kapitaalstorting willen doen in een warmtebedrijf?  

Antwoord 1 

Neen, dat is niet het geval. Het verzoek tot kapitaalstorting dat Stedin heeft gedaan, voorziet in 

een algehele versterking van het eigen vermogen van Stedin, die nodig is om kapitaal aan te 

kunnen trekken voor investeringen in de netinfrastructuur vanwege de energietransitie te 

realiseren.  

Van belang is te vermelden, dat aan de kapitaalstorting een wijziging van de governance is 

gekoppeld, waarmee de aandeelhouders een goedkeuringsrecht krijgen voor investeringen in het 

niet-gereguleerde domein (waaronder warmte) groter dan 25 mln. Euro. Op die manier hebben 

aandeelhouders invloed op de investeringen in de netinfrastructuur, die Stedin wil doen in het 

kader van warmte en andere nieuwe energiebronnen, zoals waterstof en biogas. 

  



Vraag 2  

Hoe is Stedin verwikkeld in een warmtebedrijf?  

Antwoord 2 

Stedin is als netbeheerder met de aanleg van netinfrastructuur betrokken bij de ontwikkeling van 

een aantal warmtenetten in de diverse Zuid-Hollandse gemeenten. Het gaat dan om het 

ontwikkelen, realiseren en onderhouden van andere energie-infrastructuren, anders dan aardgas 

en elektriciteit. Dat gebeurt in het kader van de transitievisie Warmte, die gemeenten voor eind 

2021 dienen op te stellen.   

Vraag 3 

Gaan zij hier ook actief op investeren en voor hoeveel? En op welke wijze/ via welke bedrijven 

gebeurt dit dan?  

Antwoord 3 

Stedin investeert in de netinfrastructuur van warmtenetten. De prognose van deze investeringen 

voor 2022 bedraagt om en nabij 2 miljoen Euro. 

De investeringen in de infrastructuur van warmtenetten vallen onder de niet gereguleerde 

activiteiten van Stedin. Deze activiteiten zijn ondergebracht in de (dochter-)bedrijven DNWG Infra, 

DNWG Warmte en NetVerder. 
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