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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 12 oktober 2021 

     

Onderwerp: Transitievisie Warmte Leiderdorp  Aan de raad.  

 

 

*Z03A8E6315C* 
Beslispunten 

1. De Transitievisie Warmte Leiderdorp vast te stellen.  
 

 

1 SAMENVATTING  

In het klimaatakkoord (2019) is afgesproken dat alle woningen en gebouwen in Nederland in 2050 
aardgasvrij moeten zijn. Eind 2021 moet iedere gemeente hebben aangegeven hoe en in welke tempo 
ze dat wil doen. Hiervoor is een  Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld. Hierin staat beschreven welke 
alternatieven voor aardgas geschikt zijn per wijk en welke wijken kansrijk zijn om voor 2030 op een 
duurzame wijze te verwarmen. . In deze visie hebben wij ook uitgangspunten geformuleerd zoals 
betaalbaarheid, duurzaamheid, leveringszekerheid, sociale rechtvaardigheid en draagvlak onder 
inwoners. Om de energietransitie behapbaar te houden zetten we ook in op maatregelen die ongeacht 
de uiteindelijke warmtgeoplossing een goede stap zijn om te nemen, zoals (na)isolatie en hybride 
oplossingen. De TVW zal minimaal elke vijf jaar herijkt worden, daarbij worden nieuwe of verbeterde 
technieken steeds opnieuw meegewogen. Daarnaast zal er voor elke wijk een wijk- of 
warmteuitvoeringsplan worden opgesteld, waarbij bewoners worden gevraagd actief mee te denken 
over de toekomst van hun huizen en de wijk. 
 
2 Inleiding 

Het opstellen van een Transitievisie Warmte (TVW) is een verplichting voor alle gemeenten als gevolg 
van het Nationale klimaatakkoord (2019). In dit akkoord is overeengekomen dat er vanaf 2050 geen 
aardgas meer wordt gebruikt voor de gebouwde omgeving. De beleidsambitie van de gemeente 
Leiderdorp, zoals onder andere opgenomen in de Regionale Energiestrategie (RES), om uiterlijk in 2050 
energieneutraal te zijn sluit sterk aan bij deze opgave. De gemeenten hebben de taak gekregen om 
uiterlijk in 2021 duidelijkheid aan hun inwoners te geven over deze transitie naar een aardgasvrije 
gebouwde omgeving. Door vaststelling van de TVW geeft de gemeente Leiderdorp richting en invulling 
aan de bovengenoemde transitie.  
 
 
 
Voor het opstellen van de TVW is een analyse gemaakt van technische, economisch en sociale 
factoren die ons helpen bepalen waar en hoe we een start kunnen maken met het duurzaam 
verwarmen van onze woningen en gebouwen. Op basis van deze analyse kunnen we, met de kennis van 
nu, onder andere conclusies trekken over welke wijken kansrijk zijn om te starten met de 
warmtetransitie. 
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In de analyse hebben wij de ook ontwikkelingen rondom de WarmtelinQ+ (WLQ+) meegenomen. 
Vanwege onzekerheden over de komst van WLQ+ zijn er voor de gemeente Leiderdorp twee 
verschillende scenario’s denkbaar: een scenario met WarmtelinQ+ als deel van de oplossing en een 
scenario zonder WarmtelinQ+. Deze twee scenario’s zijn opgenomen in de TVW. Hierdoor kunnen wij 
flexibeler meebewegen met de ontwikkelingen rondom dit dossier.  
 
De TVW laat zien welke wijken kansrijk zijn om te starten met de warmtetransitie. Om daadwerkelijk 
aan de slag te kunnen gaan met deze wijken moet zorgvuldig onderzocht worden wat de haalbaarheid 
is van de desbetreffende wijken. Dit gaan we doen door in het vervolgproces samen met onze inwoners 
en andere stakeholders (b.v. woningcorporaties, ondernemers, vastgoedeigenaren) een verdiepend 
onderzoek uit te voeren. Hoe dit traject er precies komt uit te zien is nog open, omdat we dit proces 
samen met inwoners en andere stakeholders willen oppakken.  
 
 
Raakvlakken Regionale Energiestrategie (RES) 
In juni 2021 heeft u de RES Holland Rijnland 1.0 vastgesteld. Hierin zijn de duurzame warmtebronnen in 
de regio in kaart gebracht. Ook is er een eerste aanzet gemaakt voor een Regionale Structuur Warmte, 
waarmee we de regionale beschikbare warmtebronnen, het verdeelvraagstuk van warmte binnen de 
regio, de benodigde infrastructuur en de ruimtelijke impact in beeld brengen. Door de lokale plannen 
en de RES 1.0 op elkaar af te stemmen wordt voorkomen dat regionale kansen onbenut blijven. Ook 
kunnen regionale afspraken worden gemaakt over schaarse duurzame warmtebronnen, zoals 
bijvoorbeeld groen gas.  
 
Raakvlakken Regionale samenwerking open regionaal warmtesysteem  
Op 1 juli 2021 heeft u ingestemd om de komende periode een intensieve samenwerking op te zetten in 
de Leidse regio  (bestaande uit de gemeenten Katwijk, Leiden,  Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en 
Zoeterwoude) ten behoeve van de warmtetransitie. Het doel van de samenwerking is te komen tot een 
regionaal warmtesysteem waarin de publieke waarden (duurzaamheid, betaalbaarheid, 
betrouwbaarheid) centraal staan. Het benutten van bovenregionale bronnen, zoals restwarmte via 
WarmtelinQ+ (WLQ+) en geothermie, vormen de basis voor dit warmtesysteem. 
 
3 Beoogd effect 

Met de concept Transitievisie Warmte geven we richting aan hoe de aardgasvrije gebouwde omgeving 
in Leiderdorp eruit kan gaan zien, geven we kaders voor huidige kansen en ontwikkelingen en leggen 
we de basis voor gesprekken en verdere uitwerking naar de haalbaarheidsonderzoeken en 
uitvoeringsplannen. Er worden concrete wijken benoemd die kansrijk zijn om uiterlijk in 2030 op een 
duurzame manier te verwarmen. Hiermee wordt richting en focus gegeven die nodig is om de komende 
jaren daadwerkelijk stappen te maken.  

4 Argumenten 

1.1  Met de vaststelling van de TVW voldoet de gemeente Leiderdorp aan een van de afspraken uit het 
Klimaatakkoord  

Met de ondertekening van het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten uiterlijk in 2021 een 
beeld hebben van de transitie naar een aardgasvrije toekomst. De gemeenten hebben van het Rijk de 
regierol gekregen over de lokale warmtetransitie. De TVW beschrijft welke strategie we hierbij volgen 
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en wijken kansrijk zijn om voor 2030 op een duurzame wijze te af te koppelen van aardgas. In de TVW 
staan bovengenoemde stappen uitvoerig beschreven.  

 
1.2 Met de visie bereidt Leiderdorp zich voor op de opgave op het gebied van het aardgasvrij maken van 
het dorp. 
Nederland, maar ook de gemeente Leiderdorp, heeft als doel om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. 
De TVW geeft weer hoe de gemeente de warmtevraag in de gebouwde omgeving op een duurzame 
manier kan invullen. Ook is een gemeentebrede aanpak en strategie geformuleerd, waarbij we stevig 
inzetten op energiebesparing. De TVW geeft richting, maar u legt er geen formele besluiten mee vast. 
Een besluit om collectief naar aardgasvrij te gaan moet per wijk genomen worden in de zogenoemde 
wijkuitvoeringsplannen (WUP). 
 

 
1.3 De TVW geeft aan op welke manier woningen en gebouwen in Leiderdorp het beste aardgasvrij 
kunnen worden verwarmd.  
De warmtetransitie is kostbaar. We hebben zorgvuldig onderzocht welk transitiepad in welke wijk de 
beste keuze is, met de kennis van nu. We hebben gekeken welke warmteopties in iedere buurt de 
laagste maatschappelijke kosten hebben door twee rekenmodellen met elkaar te vergelijken. Hierbij 
spelen gebouwtypes, bouwjaren en dichtheden een rol, maar ook ontwikkelingen in de wijk op het 
gebied van vastgoed en openbare ruimte. Voor de kansrijke wijken zal eerst een verkenningsfase 
volgen, om zo het proces naar de wijkuitvoeringsplannen goed te kunnen voorbereiden.  
 
1.4 Met de TVW bieden wij onze inwoners en partners een handelingsperspectief.  
In de TVW is opgenomen welke wijken kansrijk zijn om te starten met (deels) aardgasvrij wonen en 
welke buurten op lange termijn in aanmerking komen om aardgasvrij te worden. De volgorde is bepaald 
aan de hand van  zogenaamde meekoppelkansen, zoals uitgebreide (riolerings)werkzaamheden in de 
wijk, het aandeel woningen in eigendom van woningcorporaties en natuurlijke vervangingsmomenten, 
de gemiddelde warmtevraag van de woningen, en draagkracht en draagvlak bij woningeigenaren. De 
visie geeft ook inzicht en handvatten, zodat gebouweigenaren nu al aan de slag kunnen met 
zogenoemde ‘’no-regretmaatregelen’’ (spijtvrije maatregelen) om hun gebouw(en) geschikt te maken 
voor aardgasvrije verwarming. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld (na)isoleren, (efficiënt) 
ventileren en/of elektrisch koken.  
 
1.5 De Transitievisie Warmte is geen blauwdruk en wordt minstens elke vijf jaar herijkt. 
De TVW is geen eindpunt, maar een leidraad en dient op basis van ontwikkelingen herijkt te worden. 
Dit gebeurt minstens elke vijf jaar. Er zijn momenteel nog veel warmtealternatieven in ontwikkeling en 
ook bestaande technieken blijven zich vernieuwen. Deze ontwikkelingen zullen steeds worden 
meegenomen in de herijking. Mocht het noodzakelijk zijn gezien bepaalde ontwikkelingen, dan zal 
voorgesteld worden om de TVW eerder te herijken.  
 
1.6 De TVW 2021 is opgesteld met de andere betrokken partnerorganisaties en met inbreng van de 
samenleving.  
Afgelopen periode is er samen met onder andere Rijnhart Wonen, Liander en verschillende 
gemeentelijke afdelingen gewerkt aan het opstellen van de TVW. Met een enquête hebben onze 
inwoners laten weten wat ze belangrijk vinden bij de warmtetransitie. Daarnaast hebben we gedurende 
het hele traject gebruikgemaakt van een participatiegroep, bestaande uit inwoners. Deze groep 
inwoners heeft meegelezen met de TVW en denkt met ons mee over hoe wij onze inwoners het beste 
kunnen bereiken en betrekken bij deze belangrijke en ingrijpende opgave.  
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5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De TVW is een momentopname. 
Er lopen op het moment meerdere dossiers die raken aan de energietransitie, zoals de Regionale 
Energiestratege (RES) en WLQ+. Met deze trajecten is grote snelheid gemoeid waardoor bepaalde 
andere dossiers, zoals een TVW, snel achterhaald zouden kunnen zijn. Echter nemen we deze trajecten 
mee in de vooruitzichten van de TVW. Deze dossiers hebben een vergelijkbare doorkijk, namelijk 
richting 2030. Daarnaast kan de TVW eerder herijkt worden mocht dat noodzakelijk zijn gezien 
veranderingen op deze dossiers of andere factoren.  
 
 
1.2 De noodzakelijke randvoorwaarden zijn nog niet op orde. 
De TVW is opgesteld in een tijd dat de overstap naar aardgasvrij niet overal mogelijk is. Om de overstap 
betaalbaar te maken moeten er landelijk nog financiële voorwaarden ingevuld worden. Verder is het 
noodzakelijk om wetgeving vorm te geven  (belangrijk zijn de Wet Collectieve Warmte en de nieuwe 
Omgevingswet) die het voor u mogelijk maakt om meer sturing te geven aan de warmtetransitie. We 
kunnen stellen dat we ons in een “tussenfase” bevinden waarin we wel voortgang willen boeken, maar 
ook moeten accepteren dat wij als gemeente niet in ons eentje het tempo kunnen bepalen. We moeten 
dit met de samenleving doen. Aan de andere kant zijn er initiatieven van partners en uit de 
samenleving, waaraan we binnen onze mogelijkheden medewerking willen verlenen. Bij het Rijk 
dringen we actief aan op verdere invulling van de financiële en wettelijke randvoorwaarden. Dat doen 
we onder andere via de VNG en door een intensieve en unieke samenwerking vorm te geven in de 
Leidse regio.  Het in orde brengen van deze randvoorwaarden is noodzakelijk voor een succesvolle 
uitvoering van de TVW. 
 
1.3 Om de TVW  en ook de andere onderdelen van de energietransitie uit te voeren, is meer 
inzet nodig. 
Om van de TVW naar uitvoering over te gaan is extra inzet van de gemeentelijke organisatie nodig. Het 
rapport ‘Van Parijs naar praktijk’ laat zien dat een aanzienlijke groei nodig is om de taken te kunnen 
invullen die in het Klimaatakkoord aan gemeenten is toebedeeld. In het onderzoek wordt door de Raad 
voor het Openbaar Bestuur geconcludeerd dat de uitvoeringslasten voor gemeenten optellen van € 450 
miljoen in 2022 tot € 599 miljoen in 2024. De verwachting is dat de Rijksoverheid het gemeentefonds 
gaat ophogen, zodat gemeenten extra capaciteit kunnen inzetten om de energietransitie te gaan 
uitvoeren. 

 
 

6 Duurzaamheid  

Dit traject is lijn met de het Klimaatakkoord. Met deze het vaststellen van de TVW voldoen we aan de 
landelijke doelstellingen om als gemeente aan te geven op welke manier we de gebouwde omgeving 
aardgasvrij maken en zo CO2 besparen. 
 
7 Financiën 

De TVW heeft geen directe financiële consequenties. Er zal echter voor de hierop volgende 
wijkuitvoeringsplannen moeten worden bezien welke kosten daaraan verbonden zijn, of die binnen de 
huidige budgetten gedekt kunnen worden en of dat daar extra budget voor moet worden aangevraagd. 
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Recentelijk heeft de Raad van Openbaar Bestuur (ROB) een rapport “van Parijs naar Praktijk” 
gepresenteerd, waarin wordt geconcludeerd dat de uitvoeringslasten voor gemeenten optellen van € 
450 miljoen in 2022 tot € 599 miljoen in 2024. Hoe het nieuwe kabinet invulling gaat geven aan de 
resultaten van dit onderzoek is nog onduidelijk.  
 
De middelen voor het opstellen van deze TVW zijn gedekt binnen de reserve duurzaamheid en 
onderdeel van de beschikbare middelen uit de december circulaire (2019) voor de Transitie Warmte. 
Voor de komende jaren rekenen we op een rijksbijdrage. Dit is ook als zodanig opgenomen als 
randvoorwaarde in de TVW In afwachting van besluitvorming van het nieuwe kabinet over het advies 
van ROB is besloten om in 2022 in totaal € 72,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de 
klimaatakkoordtaken van de gemeenten. We hebben voor de gemeentebegroting 2022 en verder geen 
reservering opgenomen in afwachting van het Rijksbesluit over de uitvoeringskosten van het 
Klimaatakkoord. Op het moment van vaststelling van de visie is er nog geen zekerheid over middelen 
voor de uitvoering.  

 
8 Communicatie  

De TVW  is mede tot stand gekomen met inbreng van inwoners en stakeholders. Gedurende het traject 
is gebruikgemaakt van een participatiegroep, bestaande uit inwoners. Deze groep inwoners, nog steeds 
actief, heeft meegelezen met de TVW en denkt met ons mee over hoe wij onze inwoners het beste 
kunnen bereiken en betrekken bij deze belangrijke en ingrijpende opgave. Daarnaast is er ook een 
enquête gehouden over wat de inwoners van de gemeente Leiderdorp belangrijk vinden  in de 
warmtetransitie. 
 
De visie heeft in de aanloop naar vaststelling ter inzage gelegen voor een periode van 8 weken. Via de 
gebruikelijke kanalen is deze ter inzagelegging onder de aandacht gebracht. In deze periode is ook een 
digitale bijeenkomst gehouden. Van de TVW wordt een publieksversie gemaakt om de informatie op 
een begrijpelijke manier te presenteren.  
 
9 Evaluatie 

De TVW wordt minimaal elke vijf jaar geëvalueerd en geactualiseerd. De ontwikkeling en uitvoering van 
het TVW zal via reguliere voortgangsrapportages aan de raad worden aangeboden om de raad de 
gelegenheid te geven de uitvoering van de visie te monitoren en eventueel bij te sturen.  
 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.M. Roos  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
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1. Transitievisie Warmte Leiderdorp 

a. Bijlage 1 bij TVW: warmteoplossingen en handelingsperspectief per buurt 
b. Bijlage 2 bij TVW: Resultaten inwonersenquête TVW Leiderdorp 

2. Nota van Beantwoording TVW Leiderdorp 
 

 
NB. U kunt de Transitievisie Warmte (TVW) ook in een digitale interactieve omgeving lezen. 

https://tvw-leiderdorp.ireporting.nl/

