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Geachte leden van de raad,  
 
Op 7 december hebben de RES-regio’s Holland Rijnland en Rotterdam-Den Haag in 

het kader van de realisatie van het warmtetransportnet in Zuid-Holland (beter 

bekend als LdM+ en WarmtelinQ) hun zorgen over het traject geuit bij de minister 

van Economische Zaken en Klimaat. In de bijlage treft u ter informatie de brief aan.  

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,  

 
 
Rik van Woudenberg 
Wethouder energietransitie  
 
 
 
 
 
 
 

 Aan de gemeenteraad  
 
   
 

datum : 11 december 2020 
ons kenmerk 
uw kenmerk 

: 
: 

Z/20/101903/223773 
 

bijlage : 1 
betreft : kopie brief RES-regio's Holland-Rijnland & Rotterdam - Den 

Haag inzake realisatie warmtetransportnet in Zuid-Holland aan 
minister Wiebes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerie van Economische zaken en Klimaat 

t.a.v. de heer E.D. Wiebes 

Bezuidenhoutseweg 73 

2594 AC Den Haag 

 

In afschrijft: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 

Onderwerp: realisatie warmtetransportnet in Zuid-Holland 

       Delft / Alphen aan den Rijn, 7 december 2020 

 

Geachte heer Wiebes,  

Gemeenten, woningcorporaties en glastuinbouwbedrijven zien het warmtetransportnet WarmtelinQ 

als de kans om te komen tot een versnelling van de energietransitie in Zuid-Holland. Tegelijkertijd 

zien wij ook hoe ingewikkeld het is om als overheden, maatschappelijke partners en bedrijfsleven tot 

overeenstemming te komen over WarmtelinQ.  

Met deze brief geven wij onze belangrijkste zorgpunten aan en doen wij een beroep op de 

rijksoverheid om de financiële risico’s voor de realisatie warmtetransportnet in Zuid-Holland te 

nemen. Dit met het oog op de aanstaande besluitvorming over WarmtelinQ. Daarnaast dringen wij 

aan op een gesprek over wat wij gezamenlijk als rijk, provincie, gemeenten, woningcorporaties en 

glastuinbouw kunnen betekenen om van de warmtetransitie in onze regio’s een succes te maken.  

Het eerste punt waar wij ons zorgen over maken betreft de rolzuiverheid in het gesprek over 

WarmtelinQ. De realisatie van een warmtetransportnet als WarmtelinQ zien wij als een 

onmiskenbare nationale verantwoordelijkheid waarvoor de rijksoverheid instrumenten en middelen 

heeft. U heeft vorig jaar Gasunie niet voor niets naar voren geschoven als onafhankelijk 

netbeheerder van warmtetransportnetten. Wij constateren dat het gesprek tussen rijk, Gasunie, 

provincie, corporaties, glastuinbouwsector en gemeenten zich verengt tot de business case van het 

transport en afname van restwarmte via WarmtelinQ. De druk is de afgelopen tijd alsmaar meer bij 

de gemeenten komen te liggen om de warmteafname in harde financiële garantstellingen vast te 

leggen. Het gaat om vele tientallen miljoenen euro’s waarvoor de gemeenten nu garant zouden 

moeten staan.  

Het tweede punt betreft de consequenties bij het onvoldoende benutten van de beschikbare 

restwarmte uit Rotterdam. Het niet of beperkt realiseren van een warmtetransportnet zal directe 



 

 

gevolgen hebben voor de energietransitie op nationaal en regionaal niveau en de ruimtelijke 

inpassing van de energietransitie in Zuid-Holland. Niet alleen zou dit een vertraging in de realisatie 

van doelstellingen uit het Klimaatakkoord betekenen, ook zal naar verwachting een groter deel van 

de warmtevraag moeten worden ingevuld via elektrificatie, wat in veel gevallen geen (reëel) 

alternatief is. Dit betekent een aanzienlijke verzwaring van het elektriciteitsnet en meer complexe 

ruimtelijke afwegingen in relatie tot andere doelstellingen en waarden (zoals woningbouw en 

natuur). Ook leidt verregaande elektrificatie van de als warmtewijken beoogde gebieden tot hogere 

maatschappelijke kosten. Al deze zaken dragen niet bij aan het creëren van het benodigde draagvlak 

voor de energietransitie.   

Het derde punt waar wij ons zorgen over maken betreft de vormgeving van het wettelijk kader dat 

hoort bij de uitgangspunten uit het Klimaatakkoord: betaalbaar, haalbaar en eerlijk. Wij merken in de 

praktijk dat op dit moment zowel de kaders en spelregels, als ook de uitvoering van de 

warmtetransitie nog niet goed zijn vorm gegeven binnen deze uitgangspunten. Hierdoor kunnen 

gemeenten nog onvoldoende regie voeren om van WarmtelinQ een succes te maken en kunnen 

corporaties en de glastuinbouw niet de noodzakelijke stap zetten om tot aansluit- en afnamegarantie 

over te gaan. Wij doen een dringend beroep op u om in gesprek met de Tweede Kamer te komen tot 

een rechtvaardige en voor ieder uitlegbare invulling van de hierna volgende voorwaarden: een 

garantie op betaalbaarheid, een adequaat instrumentarium voor regie door gemeenten en een 

maatschappelijk realistisch transitiepad.  

Met deze brief spreken wij vanuit de RES-regio Rotterdam-Den Haag (regio van onder andere de 

aanliggende gemeenten tussen Rotterdam en Den Haag, Warmte Samenwerking Oostland en 

Warmtesysteem Westland) en de RES-regio Holland Rijnland (Leidse regio) onze bereidheid uit tot 

het samen met de woningcorporaties en glastuinbouwbedrijven in onze gemeenten doen van voor 

ons haalbare inspanningen, om inwoners en overige afnemers te faciliteren in het afnemen van 

duurzame restwarmte. Voor de glastuinbouw is restwarmte een cruciale bron in de duurzame 

warmtemix. Dit is vitaal voor hun license to produce, om daarmee deze grote economische sector 

vitaal en concurrerend te houden.  

Wij stellen voor om op zeer korte termijn hierover het gesprek met u te voeren. Dit met het oog op 

het besluit rondom de Final Investment Decision over WarmtelinQ, dat vanaf eind december wordt 

voorbereid door Gasunie.  

 

Hoogachtend,  

Namens de partners op lokaal en regionaal niveau in Zuid-Holland: 

 

 

RES-regio Rotterdam-Den Haag1    RES-regio Holland Rijnland 

                        

 

Stephan Brandligt, voorzitter stuurgroep   Liesbeth Spies, voorzitter stuurgroep 

                                                           
1 Met uitzondering van de gemeente Rotterdam  


