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De RES 1.0 gaat in elk geval in op opwek van hernieuwbare elektriciteit (zon en wind op land) en 
warmte. Vanuit de gezamenlijke ambitie zijn besparing en mobiliteit ook onderdeel van de RES 1.0 
Holland Rijnland.

Warmte: 
Wat zijn de kosten om aan te sluiten op restwarmte als woningbezitter in Leiderdorp?
De warmtevraag in Leiderdorp geeft een relatief laag energieverbruik ten opzichte van andere gemeenten. 
Wat is hiervan de oorzaak?
In de toekomstige warmtenet tracés zoals deze nu staan uitgetekend in de RES 1.0 komt Leiderdorp niet 
voor. Hoe komt de aansluiting van Leiderdorp op het WarmteLinQ (Gasunie) tracé tot stand? 
Welke alternatieven zijn er voor het warmtenet? Dit mede gezien het feit dat de toekomst hiervan nog 
onzeker is en de strategie hier voor een belangrijk deel op leunt.
Klopt onze aanname dat er voor Leiderdorp geen mogelijkheden zijn voor GeoThermie?
Welke mogelijkheden zijn er voor AquaThermie in Leiderdorp?
Welke andere innovaties zijn er realistisch voor Leiderdorp (warmte of energie uit asfalt bijvoorbeeld)?
Welke consequenties zijn er voor Leiderdorp verbonden indien wij ons niet aansluiten op het warmtenet 
vanuit Rotterdam? 
Hoe divers is de woningvoorraad nu in Leiderdorp qua energielabel? Is hier een overzicht van?
Hoe kijkt de wethouder naar mogelijkheden voor lokale opslag van warmte? Dit onderdeel is onderbelicht 
binnen de RES 1.0.
Wat gaat het Leiderdorp kosten om 1.200 woningen aan te sluiten op het warmtenet met restwarmte uit 
Rotterdam? Aan welke kosten moeten wij denken per woning? Hiervoor heeft inmiddels een scenario 
berekening plaatsgevonden. Kunnen wij deze gegevens ontvangen? En wat zijn de subsidiemogelijkheden 
voor inwoners? 
Geeft Gasunie een levergarantie voor de restwarmte uit Rotterdam? Is het een onomkeerbare investering 
als wij ons nu aan het warmtenet committeren?
Is er al onderzoek gedaan naar lokale restwarmte in Leiderdorp?

Besparen: 
Hoe zit het met industrie, landbouw, bedrijven? Wie zijn de grote verbruikers in Leiderdorp?
Zijn de effecten van het thuiswerken in Leiderdorp zichtbaar in het energieverbruik en de effecten in 
verbruik van mobiliteit?

Opwekken: 
Klopt het dat er binnen het zoekgebied langs de A4, door wettelijke beperkingen (afstand tot snelweg, 
bebouwing en HSL), geen ruimte is voor het plaatsen van windmolens?
Wij lezen een stevige groei van vraag naar elektriciteit door toename elektrisch rijden en warmtepompen. 
Is dit geen contradictie met de behoefte om te besparen?
In hoeverre is er in Leiderdorp nog behoefte aan het opwekken van zon in het buitengebied? Leveren de 
grote en kleine daken voldoende TWh op?



Hoe gaat de gemeente de belemmeringen bij bewoners en ondernemers voor “zon op daken” binnen de 
bebouwde omgeving wegnemen?
Welke mogelijkheden ziet de wethouder om te participeren in energieopwekking binnen andere gemeenten 
in de regio (vb. participeren in windmolens langs de N11 in Zoeterwoude)?  
Welke resultaten heeft de GOED campagne tot dusver opgeleverd in energiebesparende maatregelen en 
in hoeverre wordt hierin onderscheid gemaakt tussen inwoners en ondernemers?
Ziet u de besluitvorming over het Warmtenet als onderdeel van deze RES 1.0 of als apart beslispunt?  
Leiden zelf heeft erg weinig zoekgebieden. Wat is hiervan de reden? 
Kunt u bevestigen dat windmolens en schakelstations het schadelijke broeikasgas Zwavelhexafluoride 
uitstoten? Welke milieueffecten zijn hierdoor te verwachten? Is er reeds een specifiek milieueffect rapport 
aanwezig?
Op dit moment is het fiscaal interessant om, met zonnepanelen, niet meer op te wekken dan je eigen 
gebruik. Terugleveren is niet interessant. Kan de wethouder aangeven welke mogelijkheden er zijn om het 
terugleveren van extra energie interessanter te maken voor huiseigenaren?

Mobiliteit: 
Hebben wij ook hoge impactlocaties (zoals Keukenhof, Archeon, etc.) in Leiderdorp en welke criteria 
worden hieraan gesteld? Ook voor de winkelgebieden bijvoorbeeld?
Hebben wij ook werkgelegenheidslocaties in Leiderdorp en welke impact hebben deze locaties op de 
energievraag?
Hoeveel laadpalen staan er in de planning voor Leiderdorp?
Hoe gaan wij de laadpalen-infrastructuur in Leiderdorp voorzien van duurzame energie?
Hoe kijkt de wethouder aan tegen het weren van “vervuilend” verkeer? Bijvoorbeeld door, net als Leiden, 
een milieuzone in te voeren? 
Leiden zet stevig in op een autoluwe binnenstad. Hierbij worden busjes en vrachtverkeer geweerd. Welke 
consequenties heeft dit beleid voor Leiderdorp? 
Wat is de grootste veroorzaker van de substantiële toename van CO2 uitstoot vanuit mobiliteit in 
Leiderdorp tussen 1990 en 2018? 

Participatietraject: 
Hoe is het Leiderdorpse participatieproces verlopen? Hoeveel % van de bewoners heeft gereageerd en 
geparticipeerd in Leiderdorp? 
Er is door Emma een onderzoek gedaan bij bewoners. Zijn de gegevens ook specifiek voor Leiderdorp 
beschikbaar?
Welke belangen wegen in het participatietraject het zwaarst?

Proces RES:
Stel de raad gaat akkoord, hoe ziet dan het vervolgtraject eruit en welke beslismomenten komen er 
regionaal en lokaal nog aan? 
Welke consequentie heeft het als Leiderdorp niet meegaat in de RES 1.0? 

Algemeen:
Het procesplan RES 2.0 welke in het najaar wordt voorgelegd aan het college. Kan de Raad dit document 
eveneens ontvangen?
In de RES wordt er niks gezegd over de woonlastenneutraliteit. Kan hiervoor een lokale doorberekening 
worden gemaakt?


