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1. De transitievisie warmte is op hoofdlijnen en kan worden bijgesteld. Veel moet worden 

uitgewerkt in wijkuitvoeringsplannen. Ziet het college het als haar bevoegdheid om die 

wijkuitvoeringsplannen vast te stellen, of worden die aan de raad ter besluitvorming 

voorgelegd? Het lijkt de ChristenUnie-SGP fractie logisch dat de raad moet instemmen 

met het wijkuitvoeringsplan, gezien de budgettaire consequenties.

Antwoord: Zowel de Transitievisie Warmte als de daaruit voorkomende, nog op te 

stellen, wijkuitvoeringsplannen worden door de Raad vastgesteld.  

2. Kan het voorkomen dat een wijk waarvan het riool financieel is afgeschreven, maar 

technisch nog meekan, toch op de schop gaat omdat er een warmtenet moet worden 

aangelegd? Of blijft de keuze of het riool vervangen moet worden altijd voor- en 

bovenliggend?

Antwoord: Het vervangen van het riool is een koppelkans, omdat er dan al 

werkzaamheden plaatsvinden die gecombineerd kunnen worden met een 

warmtesysteem (warmtenet). Een financieel afgeschreven riool biedt ons inziens 

mogelijkheden om klimaatopgaven versneld in uitvoering te brengen. 

3. Veel koophuizen in Leiderdorp hebben geen energielabel. Dan is door het externe 

bureau gewerkt met gemodelleerde labels. Mijn fractie heeft het idee dat die 

gemodelleerde labels de feitelijke label-staat onderschatten, omdat op steeds meer 

koophuizen in Leiderdorp zonnepanelen liggen. Zou dat kunnen kloppen?

Antwoord: Dat is juist. Voor warmte is de mate van isolatie van belang, daarom gaat de 

analyse zo veel mogelijk uit van schillabels (alleen label voor isolatie). Zonnepanelen 

zorgen wel voor een hoger energielabel, maar niet voor een lager gasverbruik en zijn 

voor deze studie dus niet van belang. Voor de begrijpelijkheid van de tekst is alleen het 

woord 'energielabel' gebruikt.
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4. Hoeveel ruimte is er om binnen één wijk met twee oplossingen te werken, bijv. in 

Ouderenzorg of de Vogelwijk? Denk bijv. aan een collectieve oplossing voor 

huurwoningen en een individuele oplossing voor koopwoningen? 

Antwoord: Dat is mogelijk. In de analyse is de CBS-wijkindeling aangehouden, omdat op 

dit niveau de meeste gegevens beschikbaar zijn. De TVW is een visiedocument op 

hoofdlijnen, in de volgende fase (Wijkuitvoeringsplannen) zal inderdaad in meer detail 

binnen de wijk gekeken worden en ook over wijkgrenzen heen, om tot de juiste 

oplossing te komen.

5. In de beantwoording van vraag 25 in de nota van zienswijzen wordt het volgende 

antwoord aangegeven mbt de Vogelwijk:  Voor de wijk blijft de voorkeursoplossing 

staan, maar we zullen dit wijzigen in gedeeld warmtenet/all electric. 

Vraag: wat is in het stuk gewijzigd mbt de Vogelwijk als gevolg van deze vraag en dit 

antwoord?

Antwoord: In de uitleg van de kansrijke startbuurten is de volgende passage 

opgenomen: “Zo kunnen deze wijken in de toekomst wellicht geheel over op een 

warmtenet of anders gedeeltelijk (warmtenet + all-electric).” Verder zijn er geen 

wijzigingen n.a.v. deze zienswijze opgenomen. Op verschillende plekken staan wel 

disclaimers dat niet elke oplossing altijd voor alle woningen geldt en dat de grenzen nog 

niet vaststaan. Een gedetailleerde uitwerking, waar uitgebreider naar de verschillende 

woningtypen wordt gekeken, komt in de wijkuitvoeringsplannen aan de orde.

 


