
Van:  
Verzonden: donderdag 20 mei 2021 21:03 
Aan:  
Onderwerp: Nieuwsbrief 20 mei 2021 Energietransitie: webinar Warmtenetten in Leiden en 
omgeving 
 
L.S., 
 
Bij deze het verzoek om deze uitnodiging door te sturen naar de leden van het gemeentebestuur en 
de gemeenteraad. 

 
Energietransitie in Leiden en omgeving 

Communicatie:  
 
www.houtkwartier.com | communicatie@houtkwartier.com | Twitter @Houtkwartier 
__________________________________________________________________________ 
 
Gisteravond, woensdag 19 mei, is door de wijkvereniging Houtkwartier een webinar gehouden over 
warmtenetten met een focus op Hoge Temperatuur Stadsverwarming. De volgende presentaties zijn 
daarbij aan de orde geweest: 

• Warmtenetten in Leiden en omgeving                               Wim Scholten 

• Ervaringen met warmtenetten;  nieuwe warmtewet      Annelies Huygen 
• Complexe projecten en ondergrondse infrastructuur    Alfons van Marrewijk 

 
U kunt het webinar over warmtenetten terugkijken op het YouTube kanaal van het Houtkwartier. Klik 
op de link: https://www.youtube.com/channel/UC_BEmITFXzhS0uCZYgD3HqQ 
 
Het was een bijzonder interessant webinar. We hebben de nodige complimenten ontvangen.  
 
Tijdens elk van de 3 presentaties zijn vanuit verschillende invalshoeken problemen en uitdagingen 
aan de orde gesteld. Er zijn de nodige suggesties gedaan: 

• Volg een meersporenbeleid 

• Bekijk de energietransitie integraal; het gaat niet alleen om warmte 

• Besef dat je niet tien jaar vooruit kunt kijken 

• Laat de energietransitie organisch groeien:  begin kleinschalig en ontwikkel van klein naar 
groot 

• Kennis moet worden opgebouwd bij de gemeente en ook bij de bewoners, eigenaren en 
huurders 

• Eerst klanten en dan de infrastructuur / warmtenetten 

• Stel verschillende toekomstscenario’s op en bepaal pas daarna de strategie voor Leiden en 
omstreken 

• Hoe om te gaan met de besluitvorming. Dit in relatie tot: 
o het omgaan met de risico’s van grote complexe projecten 
o het omgaan met over-commitment van de bestuurders 

 
Als je het presentatiemateriaal wilt ontvangen, neem dan even contact op. Dan kunnen we dat 
toesturen. 
 
We hebben aangekondigd, dat we meerdere webinars zullen organiseren om kennis en ervaringen te 
delen over andere onderdelen van de energietransitie.  

http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicHcxBDoJADAXQ74UKTsAFG11ISPQCbhEGaSwUa3XiQbyPRzPhHeBtGvyOwPcBmHyK8kpPe9PUsnQ6u6lQpxO2xfkU4qXOQ8jLHW7Gw8DxIJH7aL3aQrNgdF-qLEsp0agvv6fWnKOtAbCvgT9ztyLt&Z
mailto:communicatie@houtkwartier.com
https://www.youtube.com/channel/UC_BEmITFXzhS0uCZYgD3HqQ


 
Voor vragen, suggesties en reacties:  
Stuur een email naar communicatie@houtkwartier.com of neem contact op 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Voorzitter 
 

mailto:communicatie@houtkwartier.com

