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Beste medeburger, 
 
Besluiten over de Transitie Visie Warmte 
Donderdag 10 maart heeft de gemeenteraad besluiten genomen over de energietransitie. Dat ging 
dan met name over de Transitie Visie Warmte. Vanuit de leden van de gemeenteraad waren 6 
wijzigingsvoorstellen en 4 moties ingediend. Via deze nieuwsbrief word je hierover verder 
geïnformeerd. 
 
De visie van de gemeente 
In de Transitie Visie Warmte speelt een commercieel warmtenet een dominante rol.  
In de visie van de gemeente is de keuzevrijheid beperkt tot wel of niet aansluiten op het warmtenet. 
Indien je niet kiest voor de aansluiting moet je zelf zorgen voor een toekomstige oplossing. Deze 
oplossing moet dan wel beter zijn dan de oplossing, die de gemeente biedt. 
Het is nu nog niet bekend wat de kosten zullen zijn van de aansluiting op een warmtenet. Ook is niet 
bekend hoe de kosten worden gefinancierd. De nieuwe wetgeving is nog in ontwikkeling. De basis 
voor het maken van keuzes is zeer mager.  
Er is mogelijk sprake van grote verschillen in kosten. Als voorbeeld wat cijfers van de huidige situatie: 

• Het vastrecht voor een gasaansluiting is Euro 70 per jaar (in 40 jaar Euro 2.800) 

• Het vastrecht van een warmte-aansluiting is Euro 1.500 per jaar (in 40 jaar Euro 60.000) 
 
In de Transitie Visie Warmte wordt ruimte geboden voor bewonersinitiatieven. Dat biedt 
mogelijkheden voor een grotere keuzevrijheid. 
 
Commercieel warmtenet (WarmtelinQ+) 
In de plannen van de gemeente is de restwarmte van de Rotterdamse industrie in de toekomst de 
belangrijkste warmtebron voor Leiden en de omliggende gemeenten. De restwarmte komt via 
WarmtelinQ+ naar Leiden. De restwarmte komt voor ca. 50% van raffinaderijen en voor 50% van 
afvalverbranding. Via een commercieel warmtenet wordt deze warmte dan gedistribueerd in de stad. 
De wethouder zegt dat het gaat om “schone” warmte. Wij weten dat dit niet zo is.  
Volgens het klimaatakkoord heeft Shell op papier een vrijstelling van de CO2 uitsoot bij de 
raffinaderijen. De afvalverbranding Rijnmond kan de CO2 uitstoot op papier voor ongeveer de helft 
afkopen met certificaten; de andere helft is en blijft CO2 uitstoot. De afspraken in het 
klimaatakkoord veranderen niets aan de feitelijke uitstoot.  
Op 2 februari 2022 heeft de EU nieuwe regels vastgesteld. Daarmee zijn papieren vrijstellingen en 
afkopen via certificaten geen geldige argumenten meer om een warmtebron schoon te verklaren.   
 
Ter informatie een aantal cijfers uit de tabel van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL): 

• Gasverbranding leidt tot 52 kg CO2 per MJ warmte 

• Olieverbranding geeft 72 – 75 kg CO2 per MJ warmte 

• Afvalverbranding geeft 104 kg CO2 per MJ warmte 
De Uniper centrale aan de Langegracht draait op gas. Dat is de huidige warmtebron voor het 
warmtenet in Leiden. Met de restwarmte vanuit Rotterdam gaan we er feitelijk op achteruit.  
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CO2 reductie 
De CO2 uitstoot is de belangrijkste oorzaak van de opwarming van ons klimaat. De voorstellen van de 
gemeente zijn niet gericht op het redden van het klimaat. De doelstelling van de Transitie Visie 
Warmte is vooral gericht op “we moeten van het gas af”. Een commercieel warmtenet helpt om van 
het gas af te komen en biedt een bestemming voor de restwarmte vanuit Rotterdam. Dat is op zich 
een correcte bewering. Het helpt echter niet om de CO2 uitstoot te beperken.  
 
De besluiten van de gemeenteraad 
Via bijgaande link kom je op de website met de stukken voor de vergadering van de gemeenteraad 
van 10 maart.  
https://leiden.notubiz.nl/vergadering/921854/Raadsvergadering%2010-03-2022 
 
Je moet naar beneden scrollen naar agendapunt 25.   

 
Dan klik je op de op pijl naast het cijfer 18. Dan vind je vervolgens: 

• Het Raadsvoorstel Transitie Visie Warmte met 6 bijlagen 

• De 6 amendementen 
o FMT: Schrappen van WarmtelinQ+ uit Transitie Visie Warmte 2022-2026 
o D’66: Kaders herijken en keuzevrijheid 
o D’66: Integrale systeembenadering in de wijkuitvoeringsplannen 
o D’66: Ruimte voor lage temperatuur en lokale bronnen 
o CDA: Scenario zonder WarmtelinQ+ in Transitie Visie Warmte 2022-2026 
o CDA: Gasinfrastructuur handhaven 

• De 4 moties  
o GL:    Voeg de daad bij het woord 
o PvdD: Geen smeerpijp uit Rotterdam 
o SP:     Aanpak energie-armoede aangepast aan de actualiteit 
o CU:    Isolatie maakt energie betaalbaar 

 
In bijgaand dokument kan je zien hoe er is gestemd over de amendementen en de moties. Vijf van de 
zes amendementen en drie van de vier moties zijn aangenomen.  
 
Over het raadsvoorstel is als volgt gestemd met inachtneming van de wijzigingen, die zijn 
aangenomen door de gemeenteraad (= de 5 amendementen en de 3  moties)  
 

 
 
De leden van de gemeenteraad hebben hun verantwoordelijkheid genomen. De wethouder heeft 
een aantal voorstellen vanuit de gemeenteraad ontraden. De gemeenteraad is daar echter niet op 
ingegaan. Met de genomen besluiten over de amendementen en de moties heeft de gemeenteraad 
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duidelijk een andere richting aangegeven voor de energietransitie dan hetgeen was voorgesteld in de 
Transitie Visie Warmte. Deze nieuwe richting zal verder worden uitgewerkt. Dat is een taak voor het 
nieuwe college van burgemeester en wethouders. Met de amendementen en moties is sprake van 
een betere aansluiting bij de ingediende zienswijzen en de adviezen van experts. 
 
Dit betekent niet, dat nu in alle opzichten het belang van de burger voorop staat. Dat is op dit 
moment nog niet haalbaar. Onze webinars, het manifest en ook gesprekken en discussies met leden 
van de gemeenteraad hebben duidelijk effect gehad. De inbreng vanuit de Merenwijk (Tegengas) en 
hun gespreken met leden van de gemeenteraad hebben ook een belangrijke rol gespeeld.   
De besluiten van de gemeenteraad Leiden bieden hopelijk meer mogelijkheden om zelf over onze 
eigen portemonnee te beschikken.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim Scholten 
Kagerstraat 30 
2334 CR Leiden 
vz wijkvereniging Houtkwartier 
mob +31 651 137 163 
 


