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1. Wat is de actuele situatie rond de WarmtelinQ+: gaat zij door of is zij inmiddels definitief 

afgeblazen? 

Antwoord: Op 28 oktober j.l. hebben wij u per brief geïnformeerd over de situatie rondom de 

WarmtelinQ+. De situatie is ongewijzigd. 

2. Als WarmtelinQ+ definitief niet doorgaat, zetten we dan regionaal extra versneld in op de 

realisatie van een collectief warmtenet op basis van geothermie?

Antwoord: In de TVW hebben wij twee scenario’s (met en zonder WLQ+) opgenomen voor 

Leiderdorp. Mocht blijken dat WLQ+ definitief geen doorgang zal hebben, dan heeft dat 

gevolgen voor het plan van aanpak van het programma Warmte Leidse regio. Om de 

toekomstige vraag naar hoge temperatuur te kunnen voorzien zullen wij ook inzetten op andere 

collectieve bronnen zoals geothermie (zie collegebrief 28 oktober 2021). 

3. Hoe verhoudt de nu voorziene aanpak zich tot de Urgenda-uitspraak en de verschillende 

graden opwarming scenario’s (hoe snel gaan we)?

Antwoord: Het opstellen van de TVW is onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid en volgt 

deze lijn. De TVW is een technische analyse en geeft een beeld van de oplossingsmogelijkheden 

in de Leiderdorpse wijken. De snelheid waarmee de uitvoering plaats zal hebben is afhankelijk 

van verschillende aspecten. In de TVW hebben wij dit vastgelegd onder randvoorwaarden voor 

de transitie. De urgentie die het kabinet aan klimaat geeft zal hier invloed op hebben.

4. Enerzijds wordt in het Raadsvoorstel gezegd dat de TVM de basis verschaft voor o.m. de 

Wijkuitvoeringsplannen (WUP) en anderzijds dat de Raad hiermee geen formele besluiten 

mee vast stelt. Wat is nu precies de status van de TVM?
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Antwoord: De Raad stelt de Transitievisie Warmte vast. Vervolgens is er nader 

onderzoek/verdieping nodig op te bepalen welke kansrijke startwijken (opgenomen in de TVW) 

haalbaar zijn om voor 2030 van het aardgas af te koppelen. Voor deze wijken wordt samen met 

de bewoners een wijkuitvoeringsplan opgesteld. 

5. Op de Wat-kaarten staan wijken ingetekend met een oranje-blauwe raster, De legenda zegt: 

nog nader te bepalen. Wie bepaalt straks nader: de Raad of de individuele inwoner?

Antwoord: Dit betekent dat er uit de analyse geen eenduidige oplossing naar voren komt en dat 

er in deze wijken meerdere oplossingen mogelijk zijn. Dit kan onder andere komen doordat er 

weinig verschil is tussen de kosten van de betreffende oplossingen. Een definitieve keuze wordt 

gemaakt in de Wijkuitvoeringsplannen. De Wijkuitvoeringsplannen worden door de raad 

vastgesteld. De individuele inwoner heeft in het traject tot de wijkuitvoeringsplan middels 

participatie zeggenschap over de oplossing. 

6. Hoeveel keuzevrijheid heeft iedere gebouweigenaar straks als wij als gemeente per wijk van 

bovenaf de infrastructuur bepalen (wel of geen collectief net)?

Antwoord: Dat hangt af van het beleid van de rijksoverheid. Woningeigenaren maken hun eigen 

beslissingen over investeringen en warmtevoorziening. Binnen de huidige regels is er geen vorm 

van 'dwang' mogelijk. Dit kan veranderen met de nieuwe warmtewet, hiermee kan aansluiten 

op een warmtenet waarschijnlijk verplicht gemaakt worden, tenzij de woning een ander 

alternatief heeft.

7. Er is bij de analyse gekeken naar bouwjaar en -typen, woningdichtheid, meekoppelkansen 

en de laagste maatschappelijke (= nationale) kosten. Maar is er bij de analyse ook gekeken 

naar de draagkracht van de inwoners? Temeer omdat het prijsverschil tussen collectieve en 

individuele oplossingen nogal uiteenloopt en het college zelf aangeeft de bestaande 

energiearmoede (nu al kan 8% van de bevolking zijn energierekening niet betalen) niet te 

willen vergroten? Waaruit blijkt in de TVM dat het punt van de sociale rechtvaardigheid is 

meegewogen?

Antwoord: De analyse is technisch, maar er is ook kwalitatief naar de resultaten gekeken. 

Draagkracht is in stakeholdergesprekken (bijvoorbeeld met de woningcorporaties) ter sprake 

gekomen en  kwalitatief meegenomen, maar heeft in deze fase nog geen grote rol gekregen. Het 

is namelijk nog niet bekend hoe duur alles wordt en welke financiële instrumenten beschikbaar 

komen vanuit het Rijk. In de wijkuitvoeringsplannen moeten de in de TVW vastgesteld 

uitgangspunten uitgewerkt worden. 



8. Waar is de sociale component? Koppelkansen voor het sociaal domein? Voorkomen van 

energiearmoede als afweging in de keuzes?

Antwoord: De sociale component heeft nog geen grote rol in de TVW. De 

wijkuitvoeringsplannen bieden hier meer mogelijkheden voor. Wel hebben wij 

betaalbaarheid en sociale rechtvaardigheid als uitgangspunt opgenomen in de TVW. 

9. Is het ophogen van de infrastructuur in wijken vanwege bodemdaling ook een goede 

meekoppelkans?

Antwoord: Dit is zeker een koppelkans. 


