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Dinsdag 25 juni 2019 publiceerde het NRC het artikel: “Leidse warmtepijp werd een Rotterdams drama”, 
waarin wordt beschreven hoe de “Leiding over Oost” door ontbrekende vergunningen en ruzie over de 
financiering ervoor zorgt dat het project al minimaal twee jaar is vertraagd.

Omdat Leiderdorpse ontwikkelingen (gasloze wijken) en nieuwbouwprojecten afhankelijk zijn van de 
voortgang en/of doorgang van het warmtenet hebben wij naar aanleiding van het artikel de volgende 
vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van deze reconstructie en wat is de reactie van het 
college?

Antwoord: Het college heeft kennis genomen van het NRC artikel. Het college volgt de ontwikkeling 
met interesse. 

2. Hoe en op welke manier is Leiderdorp vertegenwoordigd bij de ontwikkeling en aanleg van de
              warmteleiding tussen Rotterdam en Leiden? Hoe wordt de gemeente Leiderdorp geïnformeerd 
              over de gesprekken die plaats vinden tussen de gemeente Leiden, Rotterdam en de provincie 
              Zuid-Holland?   

Antwoord: De gemeente Leiderdorp, maar ook de gemeente Leiden, zijn geen partij bij de ontwikkeling 
van de warmteleiding over Oost (Warmteleiding van Rotterdam naar Leiden). Het betreft een 
ontwikkeling waar wij als gemeente een publiekrechtelijke verantwoordelijkheid hebben (zoals het 
afgeven van vergunningen). De gemeente Leiderdorp heeft intensief contact met de gemeente Leiden en 
andere gemeenten uit de regio over dit dossier en de  over de continuering van de warmtevoorziening na 
1 januari 2020. 



3. Welke locaties in Leiderdorp worden nu verwarmd door stadwarmte uit Uniper-centrale en 
              worden  in de toekomst mogelijk verwarmd door restwarmte uit warmtenet?  

Antwoord: Op dit moment worden in Leiderdorp een aantal wooncomplexen en bedrijven op en rondom 
de Baanderij voorzien van warmte via het distributienet van Nuon (gevoed door Uniper-centrale). De 
nieuwbouwlocatie ROC, Brittenstein en Driemaster worden na oplevering aangesloten op het 
distributienet van Nuon. 

4. De Uniper-centrale in Leiden heeft geen leveringsverplichting meer na 1 januari 2020. Daardoor 
              kan zij mogelijk de hoofdprijs vragen voor levering, als ze al gaat leveren. Welke maatregelen 
              neemt het college om dit risico te voorkomen?

Antwoord: De samenwerking tussen Nuon en Uniper loopt tot 31 december 2019. Het was de bedoeling 
om vanaf 1 januari 2020 het huidige net te voeden met industriële restwarmte uit Rotterdam. Nu duidelijk  
is dat de aanleg van de warmtetransportleiding vertraagd is, lijkt het voortzetten van de warmteproductie  
in de Uniper-centrale de enigste optie. Nuon heeft een leveringsplicht wat betreft de levering van warmte 
aan de huishoudens en bedrijven die op de (Leidse) stadsverwarming zijn aangesloten, ook vanaf 1 januari  
2020. Hiertoe dient een nieuwe overeenkomst afgesloten te worden tussen Nuon en Uniper. De gemeente  
Leiden heeft in samenspraak met de gemeente Leiderdorp en Oegstgeest druk uitgeoefend op de partijen 
(waaronder het ministerie, ACM en de energieleveranciers) om continuering van de warmte na 1 januari 
2020 te garanderen. De levering van warmte na 1 januari 2020 is door de partijen gegarandeerd. Nuon is 
gehouden aan de warmtewet waarin het maximumtarief voor stadsverwarming is geregeld. 

5. Het artikel laat zien dat er een strop dreigt van tientallen miljoenen euro’s. Hoe schat het college 
              der risico  in dat deze miljoenen euro’s voor rekening komen van toekomstige gebruikers van het 
              warmtenet?

Antwoord: In de Warmtewet is het maximumtarief voor stadsverwarming geregeld. Dit  betekent dat een 
energieleverancier nooit meer kosten in rekening kan brengen dat het maximale tarief. 

6. De Leiding over Oost is onderdeel van de toekomstige warmterotonde en daarom de vraag  wat 
              de consequenties zijn van deze vertraging voor de nieuwbouwprojecten ROC locatie, Driemaster 
              en Brittenstein die aangesloten worden op het warmtenet?

Antwoord: Geen consequentie. De nieuwbouwprojecten zoals hierboven genoemd worden na oplevering 
aangesloten op het huidige stadswarmtenetwerk.  

7. In het artikel wordt genoemd dat de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam deze 
              zomer  bestuderen of er überhaupt nog een warmtenet komt. Wat is het alternatieve plan voor 
              de gemeente indien het project niet start en wat voor consequenties heeft dit voor de     
              ontwikkeling van gasloze wijken (bv. Oranjewijk)  in Leiderdorp?   

Antwoord: Op dit moment wordt door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam scenario 
opgesteld over de toekomst van het Warmtebedrijf Rotterdam en de Leiding over Oost. Wij verwachten 
eind dit jaar dat hier duidelijkheid over komt. In de warmtevisie die wij in 2020 gaan opstellen zullen wij 
mogelijke alternatieve bekijken. 

Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/25/leidse-warmtepijp-werd-een-rotterdams-drama-
a3965061


