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Het overleg was geïnitieerd door de direct betrokken ambtenaar naar aanleiding van de open brief 
aan de gemeenteraad. Volgens hem staan er een aantal feitelijke onjuistheden in de brief. Hij wilde 
het echter vooral hebben over de brief en de relatie van de brief met de wijk.  
We hebben uitgelegd, dat de volgende punten van belang zijn: 

• Helderheid per scenario over de kosten voor de bewoner (aansluitkosten en de totale 
maatschappelijke kosten) 

• Helderheid per scenario over de reductie van de CO2-uitstoot. We hebben indicaties dat met 
de Afvalverwerking Rijnmond als bron de CO2-uitstoot groter wordt in plaats van minder. 
Voor bepalen van de CO2-uitstoot moet je de totale keten beschouwen. 

• Het is onze bedoeling om de bewoners zo veel mogelijk keuze-mogelijkheden te bieden. 
o De Transitie Visie Warmte gaat primair uit van stadsverwarming op basis van een 

midden temperatuur met de AVR als bron.  
o De wethouder heeft uitgesproken dat een relatief klein aantal warmtepompen in 

Leiden helemaal geen probleem is. Voor de gemeente is de basis van de toekomstige 
warmtevoorziening de restwarmte uit Rotterdam.  

 
De direct betrokken ambtenaar geeft aan dat: 

• Als gemeente willen we precies hetzelfde bereiken als jullie 

• De oplossingen moet haalbaar, betaalbaar en duurzaam zijn. Een specificering van de kosten 
en CO-2 uitstoot is er niet. 

• De verschillende scenario’s zijn vermeld in bijlage 1 van de Transitie Visie Warmte (gaat om 
het Fakton rapport). Dat leidt tot warmtenetten als beste scenario. De andere scenario’s zijn 
lokale bronnen en all-electric. 

• WLQ+, Geothermie en Riothermie zijn daarbij de primaire bronnen.  

• Op stadsniveau zijn de keuzes gemaakt. Het College en de gemeeteraad heeft een en ander 
besloten. Investeringsbudgetten zijn toegekend. Op wijkniveau zouden andere keuzes 
gemaakt kunnen worden. 

• WLQ+ komt. De contracten zijn getekend.  
Vanuit onze kant is het de vraag of er voldoende klanten zullen zijn voor de restwarmte vanuit 
Rotterdam. Voor Tegengas is het een bewuste strategie om te zorgen, dat de business case niet rond 
komt. 
 
Vervolgens hebben we aangegeven, dat we in onze wijken een volledig geïntegreerd energiesysteem 
willen realiseren. Dat betekent warmte, koeling, opslag en elektriciteit. 
De direct betrokken ambtenaar geeft aan dat de gemeente dat ook wil realiseren. Toch heeft een 
andere ambtenaar A op 19 oktober tijdens een overleg met het Houtkwartier aangegeven, dat 



elektrificering ongewenst is. De direct betrokken ambtenaar bevestigt deze uitspraak. Het 
elektriciteitsnetwerk loopt dan vol en dat kan niet. We konstateren dat er sprake is van volstrekt 
tegenstrijdige uitspraken.  
Wij konstateren, dat de gemeente bijna uitsluitend bezig is met het aspect warmte. Alle 
communicatie gaat over warmte. Over koeling, opslag en elektriciteit wordt niet gecommuniceerd 
De direct betrokken ambtenaar geeft aan dat je in de bijlagen van de financiële begroting kunt 
vinden wat er besteed is en wat er is gebudgetteerd.  
Voor wat betreft elektriciteit wordt er gewerkt aan Hoogspanning (HS), Middenspanning (MS) en er 
zijn 20 nieuwe transformatorhuisjes nodig. Dat wordt allemaal niet actief gecommuniceerd. Er is 
geen sprake van enige participatie.  
Wederom geeft de direct betrokken ambtenaar aan, dat de ambtenaren doen wat wij willen.  
 
Voor gemeentes komen verschillende instrumenten beschikbaar. De direct betrooken ambtenaar 
noemt: 

• De Wet Collectieve Warmtevoorziening. De warmtenetten komen in publieke handen. Hoe 
dit zal worden gerealisserd moet nog nader worden bepaald.  

• De wet WGIW. In de wet wordt geregeld: 
o De regie functie van de gemeente 
o De mogelijkheid om de keuzevrijheid te beperken en dwang uit te oefenen 
o Het opheffen van het gasnetwerk 
o De direct betrokken ambtenaar geeft overigens aan, dat een en ander niet betekent 

dat de gemeente Leiden deze instrumenten daadwerkelijk zal inzetten  
Voor wat betreft de regie functie geeft de direct betrokken ambtenaar aan: 

• De gemeente bepaald 

• De gemeente besluit 

• De gemeente gaat over de infrastructuur 

• De geemente streeft wel naar keuzevrijheid en lagere kosten 
 
De direct betrokken ambtenaar geeft aan: 

• Er komen grote budgetten beschikbaar om massaal te gaan isoleren 

• Hetzelfde geldt voor hybride warmtepomen 
Discussies over scenario’s worden afgedaan als systeem kritiek en niet relevant 
 
De direct betrokken ambtenaar biedt een uitgestoken hand. Alle betrokken partijen willen immers 
hetzelfde. Hij geeft daarbij wel aan dat de gemeente bepaalt en bevoegd is.  
Hij weet dat het Houtkwartier bezig is met de ontwikkeling van een dossier voor huizen en 
gebouwen. Hij meent dat de gemeente kan helpen om dit op te schalen. Hij biedt ook aan om het 
Houtkwartier te helpen bij opstellen van het wijkuitvoeringsplan. Wim geeft aan dat binnen de wijk 
voldoende kennis en arvaring aanwezig is om dit zelf te doen.  
Oscar heeft in eerste instantie behoefte aan subsidies en ondersteuning bij een aantal kleine 
ontwikkelproject. Tegengas is niet in staat om zelfstandig een wijkuitvoeringsplan op te stellen voor 
de Merenwijk maar wil daar uitdrukkelijk wel bij betrokken worden.   
 
Vervolgens uit de direct betrokken ambtenaar zijn twijfels of Wim wel het mandaat heeft van de 
wijkbewoners en of in het wijkplan wel alle bewoners worden meegenomen. 
De wijkvereniging Houtkwartier is een officiële vereniging met statuten, een gekozen bestuur, een 
jaarplan en een jaarlijkse verantwoording aan de Algemene Leden Vergadering. De hele wijk is nauw 
betrokken bij alles wat er in de wijk speelt.  
Tegengas geeft aan dat zij weliswaar niet zijn gekozen maar zeker een vergelijkbaar draagvlak heeft 
in de wijk en niet zal aarzelen om dat in te zetten.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


