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Onderwerp : 7. Transitie Warmte Leiderdorp
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1. Er is extra inzet van de gemeentelijke organisatie nodig. Een aanzienlijke groei is nodig om de taken te 

kunnen invullen. Welke kosten worden verwacht voor Leiderdorp en hoeveel hiervan verwacht men uit 

het gemeentefonds te ontvangen?

Antwoord: Het klopt dat er extra inzet nodig is van de gemeentelijke organisatie. Na vaststelling van de TVW 

wordt een plan van aanpak opgesteld voor de vervolgfase. Hierin zullen we concreet aangeven wat er nodig is 

om een vervolg te geven aan de TVW  (geld en ambtelijke inzet). Het is nog onduidelijk hoe gemeenten 

worden gecompenseerd voor de extra taken die voortvloeien uit het klimaatakkoord.

2. Niet alle conclusies gesteld in de Transitievisie Warmte Leiderdorp zijn terug te herleiden naar de 

uitkomsten gesteld in de resultaten inwoners enquête TVW Leiderdorp. Zoals “Respondenten maken zich 

het meest zorgen over de betaalbaarheid van de transitie; zowel voor zichzelf, als voor dorpsgenoten en 

de samenleving als geheel.” En “Een andere zorg die geuit wordt, is dat men bang is voor een ‘voldongen 

feit’ te staan” Waar komen deze conclusies vandaan? 

Antwoord: Dit is naar voren gekomen uit de open vragen tijdens de klankbord- en participatiesessies. De 

bijlage behandelt alleen de gesloten vragen uit de enquête. De open vragen zijn meegenomen in de tekst van 

de TVW, hier is geen openbare samenvatting van.

3. Wat zijn de plannen van Alliander met betrekking tot 50 kV en 150 kV stations? En wat zijn de plannen 

voor de uitbreiding van het net t.b.v. Leiderdorp en de plannen op Leiderdorps grondgebied?

Antwoord: Er zijn binnen de regio meerdere nieuwe 50kV stations nodig. Eén van die stations zal in principe 

een plek moeten krijgen in Leiderdorp. Dit nieuwe 50 kv station in Leiderdorp is zowel een uitbreiding als een 

gedeeltelijke vervanging van het huidige 50 kv station op de Lijnbaan.  Met Liander zijn we hierover in gesprek 

en kijken we naar mogelijkheden.

Verder is er binnen de regio één 150 kV station nodig. Dit is, samen met Tennet en Liander, regionaal 

opgepakt. Binnenkort zult u hierover nader worden geïnformeerd.
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