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Het gebruik van aardgas is niet duurzaam, enerzijds vanwege de CO2-uitstoot, anderzijds omdat de 

techniek niet toekomstbestendig lijkt: het is niet ondenkbaar dat al over enkele decennia het verwarmen 

van huizen met aardgas niet langer mogelijk is.  Mede daarom lopen in diverse gemeenten (bijvoorbeeld 

Amsterdam en Utrecht) initiatieven om woningbouwprojecten niet meer aan het aardgasnet te koppelen. 

Zie bijvoorbeeld http://www.volkskrant.nl/binnenland/amsterdam-wil-voor-2050-aardgasloze-stad-

zijn~a4416701/ 

Vandaag ook heeft Minister Kamp aangegeven dat Nederland in 2050 aardgasvrij zou moeten zijn 

(http://nos.nl/teletekst#107) 

Op het moment van vaststelling van de ontwerpkaders voor nieuwbouw op de ROC-locatie in april 2015 

waren de plannen rond de Warmterotonde nog niet helder in beeld. Deze zijn inmiddels verder 

uitgewerkt – we hebben dit op 19 september als raad ook kunnen horen op de informatieavond – en het 

beoogde tracé lijkt zelfs vlak langs het ROC-terrein te gaan lopen. 

D66 heeft daarom de volgende vragen: 

1. Welke (wettelijke) eisen en randvoorwaarden gelden er op dit moment rond verwarming – en in 

bredere zin, het gebruik van aardgas – in de op het ROC-terrein te realiseren woningen?  

 

Er zijn op dit moment wettelijk (nog) geen eisen t.a.v. gebruik van aardgas. Wel is er beleid en 

wetgeving m.b.t. Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) en energiezuinigheid. De EPC bouwt in aantal 

stappen af naar 0. Thans volgens Bouwbesluit 0,4. Dit zegt in principe niets over het gebruik van 

aardgas. 

 

http://www.volkskrant.nl/binnenland/amsterdam-wil-voor-2050-aardgasloze-stad-zijn~a4416701/
http://www.volkskrant.nl/binnenland/amsterdam-wil-voor-2050-aardgasloze-stad-zijn~a4416701/
http://nos.nl/teletekst#107


2. Is al bekend of de exploitant in dit project een aansluiting op het gasnet wil? 

 

Bekend is dat de ontwikkelaar  in gesprek  is met NUON over de aansluiting op stadsverwarming. 

Volgens mededeling van de ontwikkelaar  lijkt het op dit moment  zeer waarschijnlijk  dat de 

ontwikkelaar met NUON tot afspraken komt voor dit project. Indien er gekozen wordt voor 

stadsverwarming, betekent dit dat er geen gasaansluiting nodig is en ook niet zal worden 

aangelegd. 

 

3. Welke mogelijkheden ziet het college om op dit moment in de besluitvorming nog als 

randvoorwaarde voor de bouw op de ROC-locatie mee te geven dat verwarming niet met 

aardgas, maar met (rest)warmte uit het warmtenet gaat plaatsvinden (mocht de gemeenteraad 

dit willen)? 

 

Wij achten het niet mogelijk maar ook niet correct  om op dit moment de randvoorwaarden op 

dit punt nog aan te scherpen en aansluiting op stadsverwarming dwingend op te leggen.   

Dat zou ons inziens de onderhandelingsruimte aanzienlijk beperken, te meer daar er niet of 

nauwelijks alternatieven zijn voor stadverwarming. Uiteraard kan de gemeente wel met de  

ontwikkelaar in overleg om op basis van vrijwilligheid dergelijke afspraken te maken.   

Een redelijk alternatief zou trouwens warmtekoude opslag kunnen zijn, waarbij tevens het 

voordeel van noodzakelijke  koeling in de zomermaanden  kan worden opgelost.  

In beide gevallen zal  aansluiting op het gasnet niet nodig zijn, reden waarom de ontwikkelaar op 

vrijdag 9 december heeft bevestigd dat er gèèn gasaansluiting zal worden gemaakt.  
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Beantwoording  vragen raadsleden tijdens politiek forum 6 dec 2016 
 
 

 
Geachte leden van de raad,  
 
Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel over het toevoegen van het bouwplan voor de ROC-
locatie aan de categorie, waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen (VVGB) nodig is, zijn enkele 
vragen nog onbeantwoord gebleven.  
Toegezegd is u schriftelijk te informeren.  
 
Toewijzing woningen 
Raadslid Suikerbuik  heeft gevraagd hoe de toewijzing van de woningen gaat plaatsvinden.  
Dezelfde vraag is bij de behandeling van het raadsvoorstel in het politiek forum van 13 april 2015 
gesteld.  
Voor uw gemak kopiëren wij die reactie.  
 
“De vraag van raadslid Schipaanboord  in hoeverre woningen bij voorrang kunnen worden 
toegewezen aan ingezetenen van Leiderdorp, kon niet meer binnen de beschikbare spreektijd 
beantwoord worden.  
Dit is voor de sociale huurwoningen zonder meer mogelijk op grond van de regionale 
woonruimteverordening. Denk aan lokaal maatwerk waar wij inmiddels met Rijnhart Wonen 
afspraken over hebben vastgelegd. Voor nieuwbouw is zelfs geregeld dat dit, voor zover het 
doorstromers betreft, niet ten koste gaat van de maximaal  30 % ( per 1 juli a.s. wordt dat 25 %) toe 
te wijzen woningen in afwijking van de standaard toewijzingsregels. Voor wat betreft de overige 
(eventuele middenklasse en duurdere) huur/koopwoningen is dit op basis van vrijwilligheid af te 
spreken met een ontwikkelaar.” 
 
Inmiddels is de ontwikkelaar bekend. Overleg over de 35 sociale huurwoningen  in het plan vindt 
momenteel plaats met Rijnhart Wonen met de intentie “om er uit te komen”. Als dat onverhoopt 
niet lukt dan is in de exploitatieovereenkomst geregeld dat deze sociale  huurwoningen hoe dan ook  
via WoningNet dienen te worden aangeboden. Ook dan is lokaal maatwerk  dus mogelijk. 
 
Duurzaamheid 
 
Voor dit plan zijn in de exploitatieovereenkomst afspraken vastgelegd  tussen de ontwikkelaar en de 
gemeente over het voor dit 
plan toe te passen pakket aan duurzaamheidsmaatregelen. Hiervoor is de checklist zoals opgesteld 
voor het Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw (RBDS) gebruikt.  



 

 

De duurzaamheidsmaatregelen hebben betrekking op een aantal aspecten zoals hergebruik, bodem, 
energie, leefbaarheid, water, groen en materiaalgebruik. De voor dit plan belangrijkste aspecten 
worden hierna kort toegelicht. De voor de projectlocatie ingevulde checklist met nadere 
detailinformatie is bij de raadstukken gevoegd . 
 
Hergebruik 
De beoogde ontwikkeling betreft een oude schoollocatie welke getransformeerd wordt naar een 
locatie met een woonbestemming. Hiervoor worden niet gebruikte en leegstaande panden die niet 
geschikt zijn voor overige functies gesloopt in ruil voor de nieuwe functie van wonen. Tevens zal het 
bouwpuin van de gesloopte gebouwen worden hergebruikt door er bijvoorbeeld bouwwegen van te 
maken of door afnemers die het puingranulaat verwerken als toeslagstof in beton. 
 
Energie 
De woningen worden gebouwd conform de huidige wettelijke eisen (EPC 0,4). Daarmee zijn de 
nieuwe gebouwen vele malen duurzamer dan de huidige bebouwing. Naar alle waarschijnlijkheid zal 
de planlocatie worden voorzien van duurzame energie in de vorm van stadsverwarming en 
zonnepanelen.  
 
Groen en water 
In het stedenbouwkundig ontwerp is rekening gehouden met een duurzaam kwalitatief gebied waar 
aanzienlijk meer groen aanwezig is dan in de huidige situatie. Dit groen betreft zowel oppervlakte 
privégroen als publiek groen. Het verharde oppervlakte neemt af ten opzichte van de huidige 
situatie. Dit betekent dat het waterbergende vermogen van de locatie groter wordt. 
 
Parkeerplaatsen met graskeien? 
Ter vergadering kwamen ook vragen van raadslid Vastenhoud  aan de orde inzake duurzaamheid en 
in dat kader ook  de suggestie om  de parkeerplaatsen  eventueel  groen aan te leggen.  
Bij  plannen  voor de inrichting bij de Schansen hebben  wij een en ander ( ook)  bezien.  
De praktijk leert dat parkeerplaatsen met graskeien prima functioneren en een mooi groen beeld 
geven bij bijv. sportvelden of een gemeentehuis, maar in de woonwijk zelf, waar een “optimale” 
benutting  plaatsvind, een minder fraai beeld geven en ( voor bepaalde doelgroepen, denk aan 
dames met hakken en ouderen)  minder praktisch zijn.  
 
Wel maken wij u er op attent dat wij vanwege het zo veel mogelijk groen houden van het centrale 
groengebied in het plan de optie hebben opgenomen om een aantal parkeerplaatsen voorshands 
niet aan te leggen ( zie alternatief). De financiële besparing voor de ontwikkelaar dientengevolge zou 
in de gemeentekas vloeien om , indien nodig, alsnog parkeerplaatsen in het gebied aan te kunnen 
leggen.  
 
 
 
Voor de overige aspecten aangaande duurzaam bouwen verwijzen wij u naar de beantwoording op 
de vragen van D66.  
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