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__________________________________________________________________________ 
 
Beste medeburger, 
 
Manifest “Referentiekader Energietransitie Leiden” 
Maandag 17 januari hebben we het Manifest “Referentiekader Energietransitie Leiden” versie 2 
gepubliceerd. Het manifest is breed verspreid en heeft geleid tot positieve reacties.  
“Geruststellend dat er zoveel betrouwbare kennis in het Houtkwartier aanwezig is. Wat een prettig 
overzicht geeft dit, zowel op bestuurlijk als individueel niveau. Het maakt maar weer duidelijk hoe 
belangrijk samenwerken en begrip voor elkaars standpunten, situatie en mogelijkheden is”. 
 
Dinsdag 8 februari wordt het Manifest formeel aangeboden aan de verantwoordelijke wethouder 
Fleur Spijker. Dit gebeurt in het Level-gebouw om 16:00 uur. Annelies Huygen en Wim Scholten 
zullen een korte toelichting geven op het Manifest. Als je daarbij aanwezig wilt zijn, laat dat dan even 
weten. Het is een openbare bijeenkomst.  
 
In onze optiek heeft de gemeenteraad op dit moment geen referentiekader, waaraan plannen voor 
de energietransitie kunnen worden getoetst. Het Manifest kan dit gat opvullen.  
 
Besluitvorming gemeenteraad over “Transitie Visie Warmte” 
Op woensdag 26 januari heeft de gemeente de definitieve versie van de “Transitie Visie Warmte” 
gepubliceerd. Daarmee is het vrijgegeven voor besluitvorming door de gemeenteraad.  
 
Dinsdagavond 8 februari is het mogelijk om in te spreken bij de raadscommissie Stedelijke 
Ontwikkeling. Wim Scholten en Alfons van Marrewijk zullen namens de wijkvereniging Houtkwartier 
inspreken.  
 
Donderdag 24 februari zal de raadscommissie onderling discussieren over de “Transitie Visie 
Warmte” en de inspreekreacties.  
 
Voor donderdag 10 maart staat dit onderwerp ter besluitvorming op de agenda van de vergadering 
van de gemeenteraad. Dat is vlak voor de verkiezing van de nieuwe gemeenteraad.  
 
Via onze inspreekractie stellen wij het volgende voor: 

1. Neem een besluit over een referentiekader voor de Energietransitie. Dit zou het Manifest 
Referentiekader Energietransitie kunnen zijn. (Maak dit eventueel onderwerp van de 
verkiezing van de nieuwe gemeenteraad). 

2. Geef het College opdracht om een aangepaste versie van de transitievisie warmte op te 
stellen en noem dat dan Visie op de Energietransitie (complete energiesysteem). 

3. Dan zou je vervolgens de Visie op de Energietransitie kunnen toetsen aan het Manifest 
Referentiekader Energietransitie. Het gaat dan vooral om de beleidsmatige uitgangspunten 
van de bewonersinitiatieven en deze te gebruiken als toets voor het gemeentelijk beleid. 

 
Website wijkvereniging Houtkwartier 

http://www.houtkwartier.com/
mailto:communicatie@houtkwartier.com


Onze website is opnieuw ingericht met dank aan Hans van Dalen en Hans van Straten. Verouderde 
dokumenten zijn verwijderd. Alle relevante dokumenten kan je terugvinden via de thema’s, die staan 
bovenaan de beginpagina van onze website.  
Onder de kop energie kan je alle relevante dokumenten vinden over de energietransitie.    
 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 


