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Toelichting op verwachte inzet van budget samenwerking warmtetransitie Leidse Regio 

Tijdens het Politiek Forum van 25 mei jl. in de gemeente Leiderdorp heeft de wethouder toegezegd 
om meer toelichting te geven op de verwachte inzet van het gevraagde budget voor de 
samenwerking op de warmtetransitie in de Leidse regio tot en met eind 2022. 

Het budget is nodig om onderzoek te doen naar en stappen te zetten in de ontwikkeling van een 
open regionaal energiesysteem en daarvoor een robuuste organisatie neer te zetten die concrete 
resultaten en producten zal opleveren. Hieronder hebben wij – op basis van de huidige inzichten 
(eind mei 2021) – verder ingekleurd wat ons beeld daarvan is:

Inrichten en bemensen van de tijdelijke (programma)organisatie van samenwerking op de 
warmtetransitie in de Leidse regio voor de periode tot eind 2022. Zorgdragen voor kennisopbouw.

Uitwerken van de rolneming van de regio op de warmtetransitie. Uitwerken en vertalen van publieke 
waarden (zoals betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid) in een programma van eisen 
voor en de sturing op een open regionaal energiesysteem.

Onderzoek naar en ontwerp van een open regionaal energiesysteem (warmte, gas/brandstoffen, 
elektriciteit) en energieknooppunten (energyhubs). Dit gebeurt samen met partners zoals 
netbeheerders Alliander en Gasunie, woningcorporaties zoals Rijnhart Wonen, De Sleutels, Dunavie 
e.a., energiecoöperaties en kennisorganisaties zoals EBN. Ook kunnen grootverbruikers en lokale 
leveranciers van warmte worden betrokken. 
Daarbij hoort ook het vormen van een meerjarig beeld van de mogelijke realisatie van dit 
energiesysteem, het in beeld krijgen van de investeringsbehoefte en de rolverdeling tussen partijen. 

Het verbinden van de regionale warmtetransitie met de lokale transitievisies warmte en de 
wijkuitvoeringsplannen. Regionaal kunnen afspraken worden gemaakt over welke gebieden en 
wijken in welke periode op te pakken. 

Het faciliteren van vormen van lokale participatie en eigenaarschap in de warmtetransitie, 
initiatieven uit de samenleving en verbindingen leggen tussen energie-coöperaties en buurtwarmte-
initiatieven, passend in een open regionaal energiesysteem. Het versterken van de communicatie 
over de warmtetransitie naar inwoners en andere doelgroepen. 

Het ontwerpen van kavels ten behoeve van aanbesteding. Uitwerken van verhouding met 
marktpartijen (marktverkenning, commerciële strategie). 

Het verkennen van mogelijke financiële instrumenten, het doen van onderzoek naar een regionaal 
investeringsfonds en het informeren over en faciliteren van besluitvorming in de raden hierover.

Het publiekrechtelijk faciliteren van de aanleg van infrastructuur. Het ruimtelijk inpasbaar maken van 
de warmtetransitie. Het uitvoeren van een impactanalyse bovengronds en ondergronds (kabels en 
leidingen). Het zorgdragen voor een eenduidige werkwijze en (planning)systemen tussen partijen als 
netbeheerders, telecom- en waterbedrijven en de gemeentelijke organisatie (riolering, 
beheer/onderhoud openbare ruimte). 



Het vormgeven van lobby als het gaat om de betaalbaarheid van de energietransitie. 

Onderzoek naar en uitwerking van de juridische en organisatorische vormgeving van de 
samenwerking voor de periode vanaf 1 januari 2023.

Tot slot: wij benadrukken dat bovenstaand overzicht op hoofdlijnen en niet limitatief is. Ook hebben 
we het nog niet voldoende in de tijd uitgewerkt en de begroting uitgewerkt. De komende maand 
werken we dit in het plan van aanpak uit. De wethouder nodigt raadsleden uit aandachtspunten of 
vragen aan te dragen die naar hun inschatting een plek verdienen in het plan van aanpak. De 
bedoeling is om voor het zomerreces de 6 raden nader te informeren over het plan van aanpak. 


