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   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 5 april 2021  

     

Onderwerp: Samenwerking warmtetransitie 

Leidse regio en restwarmte via 

WarmtelinQ+ 

   

 

*Z035E3EB729* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van college van 6 april met  nr. Z/21/116584/235112; 

gezien het advies van het Politiek Forum  van 25 mei 2021; 

gelet op het bepaalde in artikel 160 van de Gemeentewet; 

b e s l u i t: 

1. De keuze te maken voor samenwerking tussen de zes gemeenten Leiden, Leiderdorp, Katwijk, 
Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude om haar zuivere rolneming en sturing op publieke 
waarden in de warmtetransitie in de Leidse regio effectiever te kunnen vormgeven; de keuze voor 
samenwerking voor 1 augustus 2021 vast te leggen in een samenwerkingsconvenant voor de 
periode tot eind 2022 en af te spreken een verkenning te doen voor samenwerking in de periode 
vanaf 1 januari 2023. 

2. De organisatie van samenwerking op de warmtetransitie een budget mee te geven in de vorm van 
een eenmalige bijdrage van maximaal 195.386,- euro, met dekking uit budget reserve 
duurzaamheid, voor de periode tot eind 2022, waarbij er vanuit gegaan wordt dat het Rijk 
daadwerkelijk de in het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur voorgerekende 
uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord beschikbaar stelt.  

3. De intentie uit te spreken om voor de periode vanaf 1 januari 2023 een regionaal te vormen 
investeringsfonds op te bouwen en hier verkennend onderzoek naar te doen. 

4. Een keuze te maken voor het benutten van restwarmte via vormen van collectieve 
warmtevoorziening, waarbij de eerder genoemde publieke waarden (betaalbaarheid en 
haalbaarheid, duurzaamheid, betrouwbaarheid) worden geborgd. 

5. Binnen de kaders van het bijgevoegde raadsbesluit het college te mandateren om ter uitvoering van 
dat raadsbesluit formele afspraken te maken met Gasunie en/of andere partijen om de ingezette 
koers te kunnen vervolgen. 

6. De realisatie van de beslispunten 4 en 5 afhankelijk te maken van de (tijdige) besluitvorming en 
uitvoering door andere partijen als het gaat om de WarmtelinQ+ en de beschikbaarheid van 
restwarmte voor de Leidse regio, waarbij de Leidse regio haar verantwoordelijkheid pakt om 
partners in de energietransitie aan te moedigen hun deel in de collectieve verantwoordelijkheid 
voor de warmtetransitie te nemen. 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 1 juni 2021, 

 

de griffier, 

 

 

de heer B.A.M. Rijsbergen 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 


