
Beste collega’s,

Binnenkort wordt in jullie raad het onderwerp ‘Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en 

restwarmte via WarmtelinQ+’ besproken. De gemeenteraden van Katwijk, Leiden, Leiderdorp, 

Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude krijgen hetzelfde raadsvoorstel en dezelfde beslispunten 

voorgelegd met uitzondering van het deel dat gemeentespecifiek is (bijvoorbeeld de omvang van de 

financiële bijdrage). Onze griffie heeft hierover op 14 april een informatieve bijeenkomst  voor 

raadsleden georganiseerd en voorafgaand hieraan het raadsvoorstel aan de raad toegezonden. 

Hoewel deze bijeenkomst zeker als verhelderend is ervaren, riep de tekst van het raadsvoorstel  in 

het bijzonder de formulering van de beslispunten de nodige vragen op. Raadsleden vonden de 

formuleringen niet erg lezersvriendelijk, onhelder en onvoldoende precies en multi-interpretabel 

waardoor onduidelijk blijft wat nu precies de aard en reikwijdte van de besluitvorming is. 

Daarenboven is de rol van de gemeenteraden in dit verstrekkende voorstel  in het vervolgtraject 

onderbelicht. 

Een en ander heeft ertoe geleid dat raadsleden van CDA  en PvdA het initiatief hebben genomen tot 

het indienen van een amendement, waarbij andere fracties zich aansloten en  dat inmiddels 

raadsbrede steun geniet. Daarom wordt verwacht dat dit amendement op 27  mei door de 

Voorschotense raad wordt aangenomen. Voor het amendement, zie de bijlage. Bij het opstellen van 

het amendement  waren de volgende twee gedachtes leidend: 

1. Onderschreven wordt het belang van de regionale samenwerking en aanpak op het terrein 

van de warmtetransitie , complementair aan de lokale initiatieven;

2. Bij warmtetransitie gaat het om een complex en ingrijpend project. Dat vergt precisie in de 

besluitvorming en dat vergt helderheid over de positie en betrokkenheid van de raad in het 

vervolgtraject. Beide zijn in de beslispunten van het raadsvoorstel onvoldoende helder en 

geborgd. 

Omdat hetzelfde raadsvoorstel  over de warmtetransitie, inclusief de beslispunten,  aan alle raden 

van de Leidse regio is voorgelegd, hebben de ondertekenaars van het amendement ons verzocht het 

Voorschotense amendement onder de aandacht van jullie gemeenteraad te brengen. De vraag aan 

jullie raad luidt of hij zich wil aansluiten bij de opvattingen die ten grondslag liggen aan het 

amendement en de beslispunten zoals daarin zijn geformuleerd. 

De Voorschotense raadsfracties zullen ook via het informele circuit contact zoeken met de fracties 
in jullie raden voor meer toelichting. Als jullie raadsleden onze indieners willen benaderen kan dat 
via de contactgegevens op onze website: Gemeenteraad voorschoten - iBabs RIS 
(bestuurlijkeinformatie.nl).

Willen jullie het amendement naar jullie raden doorsturen? Alvast hartelijk dank daarvoor!

Met hartelijke groet,
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