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19 september jl. werd er tijdens de informatieavond uitgebreid toelichting gegeven op de plannen met 

betrekking tot de warmterotonde. 

Eén antwoord op een niet gestelde vraag werd daar duidelijk beantwoord. De raad van Leiderdorp hoeft 

hier niets meer van te vinden. En dat is jammer, want het is een zeer politiek onderwerp en er zijn veel 

kanttekeningen te maken bij de gemaakte keuzes. 

GroenLinks heeft daarom de volgende vragen; 

1. Is de opgelegde verwachting juist dat de raad van Leiderdorp geen besluiten hoeft te nemen  

              inzake de totstandkoming van de warmterotonde? 

Antwoord: Dit is juist. Voor de aanleg van de warmteleiding door Leiderdorp is geen raadsbesluit nodig. 

Eventueel zou voor een pompstation van ca. 100m2, als die in Leiderdorp zou komen, nog wél een 

raadsbesluit nodig kunnen zijn. 

2. Deelt het college onze mening dat het jammer is dat niet ten minste naar draagvlak is gezocht 

              door dit in een eerder stadium in forum, of raad te bespreken? 

Antwoord: Nee, aangezien Leiderdorp de aanleg van een dergelijke leiding ook niet echt kan weigeren, 

zolang dat met gepaste zorg wordt gerealiseerd. Nadat in april 2016 duidelijk werd dat de leiding ook 

over Leiderdorps grondgebied zou gaan, hebben we dat wel als mededeling aan u gemeld. 

Tijdens de informatieavond bleek dat er een aanzienlijke investering wordt gedaan, die voornamelijk tot 

doel heeft Nuon in Leiden te voorzien van het warme water dat straks niet meer uit de energiecentrale in 

Leiden komt. Er lijkt geenszins overwogen te zijn om een aanzienlijk grotere capaciteit aan te leggen met 

als doel nieuwbouw en oudbouw aan en over te sluiten op een warmtenet. 



3. Is de conclusie van GroenLinks juist dat er niet wordt ingezet op meer capaciteit voor de  

              toekomst? 

Antwoord: Dit is niet juist. Het warmtebedrijf Rotterdam heeft samen met de provincie en betrokken 

gemeenten heeft gekeken naar uitbreiding van capaciteit. De capaciteit is berekend op basis van het 

huidige netwerk van Nuon en de behoefte van Heineken en daarbij is rekening gehouden met enige 

groei. Wij hebben samen met Nuon ook een overzicht gemaakt van mogelijke nieuwe afnemers in 

Leiderdorp, zodat Nuon die kansen gericht kan onderzoeken.  

Uiteindelijk moet de leiding worden gedimensioneerd op basis van een realistisch exploitatiescenario. De 

provincie heeft becijferd dat voor de gehele Warmterotonde (inclusief Den Haag e.d.) meer dan 5 miljard 

euro nodig is. Dat schetst goed over welke investeringen het gaat als we over ‘extra capaciteit’ spreken. 

Dat kan dus niet zonder een realistisch en bijpassend beeld van de afname. 

4. Wat vind het college van dit beperkte ambitieniveau?  

Antwoord: Wij vinden niet dat het initiatief een beperkt ambitieniveau heeft. Deze investering is een 

belangrijke stap om de warmtevoorziening duurzamer te maken. Het is daarbij goed te zien dat deze 

transitie ook door de markt wordt opgepakt. 

5. Deelt het college de mening dat de raden van de betrokken gemeenten hier wellicht invloed op  

              uit hadden willen en kunnen uitoefenen? 

Antwoord: Wij kunnen niet voor de raad bepalen wat ze wil. Wellicht dat er fracties zijn die zeggen: “Dat 

had absoluut gemoeten”.  Anderen zullen misschien liever deze ontwikkelingen aan de markt overlaten. 

Het college is vooral blij dat deze ontwikkeling nu plaatsvindt. Onze invloed op de projecten van de 

Warmterotonde, die door meerdere regio’s lopen, is uiteindelijk beperkt. 

 


