
Pagina l van 2 Vercie Nr.l

Agendopunt IResistratienr.: Z/ 2U Lt6584 / 2384tO

202L Raadsbesluit

Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: Samenwerkingwarmtetransitie

Leidse regio en restwarmte via

Warmteline+

Leiderdorp, 5 april2O2L

rliltiltil tilil il] ]illllil ililililtil til tilil ilililt til
*ZO35E3E87?9*

De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstelvan college van 6 april met nr. z/2L/LL6sg4/235Lt2;

gezien het advies van het Politiek Forum van 25 mei 2O2l;

gelet op het bepaalde in artikel 160 van de Gemeentewet;

besluit:

L ermee in te stemmen dat Leiderdorp met de Holland Rijnland gemeenten Katwijk, Leiden,
Voorschoten, oegstgeest, en Zoeterwoude gaat samenwerken op terrein van de
wa rmtetra nsitie,

a. met als doel gezamenlijk te komen tot meer en snellere COz-reductie dan elk van de
gemeenten afzonderlijk kan bereiken;

b. daarbij een keuze te maken voor het benutten van restwarmte via vormen van
collectieve warmtevoorziening, waarbij de eerdergenoemde publieke waarden zoals
betaalbaarheid en haalbaarheid voor inwoners, een betrouwbaar energiesysteem,
laagste maatschappelijke kosten - steeds de centrale toets blijft bij het maken van
keuzes;

c. waarbij de volle breedte van de warmtetransitie in de samenwerking object van
onderzoek is. Dat betreft in ieder geval, maar niet uitsluitend, onderzoek naar álle
warmte-alternatieven, de diversiteit van mogelijke bronnen zoals restwarmte,
geothermie en overige mogelijkheden van opwekking die gebruikt kunnen worden in
een open warmtenet en de wijze waarop zo'n open warmtenet in onze regio tot stand
zou kunnen komen, waarbij ook de mogelijkheden voor kleinere, lokale initiatieven
worden onderzocht;

d. en de doelen en vraagstelling van dit onderzoek binnen 3 maanden aan de
gemeenteraden voor te leggen.

2.

a. tevens in te stemmen met het voorstel om vanuit het samenwerkingsverband, in de
vorm van een verkennend onderzoek, de mogelijkheden en meerwaarde te
onderzoeken naar een vanaf l januari 2O23 op te bouwen regionaal investeringsfonds;

b. het college te verzoeken de resultaten van dit verkennend onderzoek uiterlijk begin
januari 2O22voor te leggen aan de raden;



Pagina 2 van 2Versie Nr.1

AgendaPunt 8Registratienr.: A21 I 1 1 65841238410

2021 Raadsbesluit

c. bij een positieve beoordeling door de raad van dit onderzoek, te besluiten over een aan

de gemeenteraad voor te leggen voorstel over genoemd regionaal investeringsfonds.

3. dat hiervoor de benodigde middelen worden vrijgemaakt in de vorm van een eenmalige

bijdrage uit de reserve duurzaamheid van Leiderdorp van maximaal € 195.386, - voor de

periode tot eind 2O22.Waarbij de benodigde actie wordt ondernomen opdat het Rijk indien

mogelijk de in het advies aan de Raad voor het Openbaar Bestuur voorgerekende

uitvoe ringslaste n va n het kl i maatakkoo rd beschikbaa r stelt;

4. het college te mandateren om ter uitvoering van dit besluit - en voor zover het geen

onomkeerbare rechtshandelingen betreft - afspraken te maken met partijen ten einde aan een

collectieve oplossing voor de warmtetransitie binnen de Leidse regio gestalte te geven;

5. binnen de kaders van het bijgevoegde raadsbesluit het college te mandateren om ter uitvoering

van dat raadsbesluit formele afspraken te maken met Gasunie en/of andere partijen om de

ingezette koers te kunnen vervolgen (onder het voorbehoud van lid 5);

6. dat voor alle afspraken die verder reiken dan het budget voor deze voorfase, verplichtingen die

langer lopen dan de genoemde periode en de realisatie van al hetgeen tot de verkenning

behoort, geldt dat hiervoor eerst een positief besluit van de Gemeenteraad van Leiderdorp

vereist is.

Vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van Leiderdorp op L juni2O2I,

de heer B.A.M. Rijsbergen

I,

mevrouw L.M. Driessen-Jansen


