
Amendement 
 
Bij samenwerking in de warmtetransitie in de Leidse regio en het benutten van restwarmte via WLQ+ 
 
Onderwerp: Financiering bijdrage Katwijk verkenning WarmtelinQ+ en borging publieke waarden 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op donderdag 27 mei 2021, 
 
Constaterende dat: 

1) Er een raadsvoorstel ligt waarbij wordt voorgesteld om als gemeente Katwijk vanaf 1 augustus 
2021 een samenwerkingsverband op de warmtetransitie aan te gaan met vijf andere 
gemeenten (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) in de Leidse regio. 

2) De kosten voor het samenwerkingsverband en de programma-organisatie voor de zes 
deelnemende gemeenten een bedrag van €2.000.000 benodigd is. 

3) De kosten verdeeld worden op basis van het inwoneraantal. Dat betekent voor Katwijk een 
bijdrage van € 474.838. 

4) Er op dit moment geen sluitende financiële onderbouwing is van de benodigde gelden voor 
de periode tot en met eind 2022.  

5) Er per uiterlijk 1 augustus 2021 een plan van aanpak en begroting gereed zal zijn met nadere 
duiding van de verwachte inzet van de begrote middelen. 

6) Voorgesteld wordt om de Katwijkse bijdrage te financieren uit: 
a. De stelposten duurzaamheid coalitieakkoord 2021/2022 voor €260.000  
b. Voorfinanciering vanuit de bestemmingsreserve Aardgasvrijewijken van €214.838 

7) Wanneer uitvoeringsgelden beschikbaar komen vanuit het Klimaatakkoord, de onttrekking 
aan de bestemmingsreserve van het project Hoornes Aardgasvrij wordt teruggestort. 

8) Publieke waarden van tegenmacht als transparantie en medezeggenschap niet benoemd zijn 
in het raadsvoorstel. 

9) De raad bij de vaststelling van de uitgangspuntennotitie TVW op 17 december 2020 vier 
publieke waarden heeft vastgesteld (betaalbaar, duurzaam, betrouwbaar en 
toekomstbestendig), waarvan de laatste in beslispunt 2 van het voorliggende concept-besluit 
ontbreekt.  

 
 

Overwegende dat: 
1) Het verstandig is om als gemeente Katwijk samen te werken in de Duin- en Bollenstreek als 

het gaat om de beschikbaarheid van geothermie en met de Leidse regio als het gaat om de 
beschikbaarheid van restwarmte 

2) De sturing op en borging van publieke waarden als betaalbaarheid, transparantie en vormen 
van medezeggenschap voor inwoners in de warmtetransitie belangrijk is.  

3) Er in de raad twijfel is over het tijdig en voldoende vanuit de rijksoverheid beschikbaar stellen 
van de benodigde financiële middelen voor uitvoeringslasten Klimaatakkoord.  

4) Er in de raad voorrang gegeven wordt aan het succesvol uitvoering kunnen geven aan het 
project Hoornes aardgasvrij en het wat de raad betreft niet wenselijk is dat op de dekking van 
dit project een financiële claim kan worden gedaan en daarmee een financieel risico voor het 
project ontstaat. 

5) De gevraagde financiële bijdrage aan de samenwerking op dit moment niet kan worden 
voorzien van een voorlopige dekking die kan rekenen op voldoende brede steun in de raad. 

 
 



Vult de vier genoemde publieke waarden in beslispunt 2 aan met: 
toekomstbestendigheid, transparantie en vormen van medezeggenschap voor inwoners.  

 
Wijzigt beslispunt 3 in: 

1) Voor samenwerking met de regio ten behoeve  van de verkenning naar WarmtelinQ+ en de 
benutting van geothermie voor 2021 een bedrag van €130.000 beschikbaar te stellen en voor 
samenwerking in 2022 ook een bedrag van €130.000 beschikbaar te stellen.  

2) Beide bedragen te dekken uit de stelpost Coalitieakkoord groen en duurzaamheid. 
3) De intentie uit te spreken zich als raad in te spannen om voor de samenwerking met de regio 

ten behoeve van de verkenning naar WarmtelinQ+ en benutting van geothermie het 
resterende bedrag van €214.838 beschikbaar te stellen via een raadsbesluit te nemen voor 
eind 2021; onder voorwaarde dat het Rijk daadwerkelijk de in het advies aan de Raad voor 
het Openbaar Bestuur voorgerekende uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord beschikbaar 
stelt. 
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