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Geachte leden van de raad,

Met deze brief informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom de
verkenning gericht op het vormgeven van de warmtetransitie in de Leidse regio
(Leiden, Leiderdorp, oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten en Katwijk) op basis
van restwarmte uit de Rotterdamse haven. Onderdeel van de warmtetransitie in
onze gemeente is om onder de goede voorwaarden duurzame warmte beschikbaar
te hebben voor de woningen en utiliteitsgebouwen. Zoals bekend hechten wij er
veel waarde aan uw raad mee te nemen in dit proces. Deze brief is dan ook een
directe opvolging van de gedane toezegging in ons schrijven van eind november
2020.

Voorgeschiedenis
Na het besluit van de zes colleges van de Leidse regio op 23 juni 2020 tot ingaan van
de laatste onderzoeksfase naar realisatie van de warmtetransportleiding, hebben
intensieve ambtelijke en bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden. Hierin is getracht
overeenstemming te bereiken over de inzet die de verschillende partijen doen om
de realisatie van de warmtetransportleiding mogelijk te maken. ln onze brief van
eind november hebben wij de context en de dilemma,s geschetst.

ln december202O hebben we in bestuurlijk overleg met het ministerie van EZKen
andere part|en geconstateerd dat de belangrijkste randvoorwaarden van de
gemeenten (met name rondom betaalbaarheid van de warmte voor onze inwoners
en beschikking over juridisch instrumentarium) niet op de door gemeenten uit de
Leidse regio gewenste wijze in een convenant konden landen. Daarmee is
geconstateerd dat afscheid genomen zou worden van de insteek uit het besluit van
23 juni 2O2O om als gemeenten resultaatverplichtingen aan te gaan waarbij sprake
zou zijn van door gemeenten gegarandeerde afname van restwarmte.
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Het bestuurlijk overleg hierover - kort voor het kerstreces - resulteerde in voldoende

wederzijds vertrouwen om in janua ri 2O2L alsnog tot afspraken te komen.

Stand van zaken: procesafspraken over ontwikkelen commitment

Op 15 januari 2021 heeft een constructief bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen

de vertegenwoordigers van het ministerie van EZK, Gasunie, de Leidse regio, de

provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Het overleg heeft geresulteerd

in procesafspraken tussen de partijen. ln de volgende alinea lichten wij de

hoofdlijnen van deze afspraken toe.

Het vertrekpunt voor de afspraken is de rol die gemeenten volgens het

Klimaatakkoord vervullen als regisseur van de warmtetransitie. Van daaruit werken

wij uit wat wij als zes gemeenten in de Leidse regio aan inspanningen de komende

jaren willen richten op het stimuleren en facíliteren van de afname van restwarmte

via de warmtetransportleiding WarmtelinQ+. De garantie door gemeenten van

afname van restwarmte en daarbij behorende financiële risico's is daarmee

definitief van de baan. Wij zullen een voorstel ontwikkelen welk instrumentarium

kan worden ingezet en wat daarvan de financiële consequenties zijn. Ook geven wij

aan hoe de samenwerking met regionale partners als woningcorporaties en

samenwerking tussen de gemeenten in de Leidse regio op de warmtetransitie kan

worden vormgegeven. We koersen op een raadsvoorstel per eind maart. Het doel is

eind mei te komen tot afspraken en overeenkomsten tussen Gasunie en de Leidse

regiogemeenten. Mede op basis van besluitvorming in de colleges en raden in de

Leidse regio kan Gasunie in mci ccn besluit nemen over de investering in de aanleg

van het eerste deel van warmtetransportleiding WarmtelinQ (Vlaardingen-Den

Haag) en cie concjitioneie investering voot-WarmteiinQ+, het deel vanaf Rijswijk dat

zorgt voor levering van restwarmte aan de Leidse regio.

De zes colleges van B&W in de Leidse regio hebben besloten in te stemmen met

deze procesafspraken.

Vervolg
De realisatie van de procesafspraken wordt de komende maanden vormgegeven' Dit

gebeurt in gesprekken tussen de zes gemeenten ín de regio, met partners als

woningcorporaties en met het ministerie van EZK, Gasunie en de provincie Zuid-

Holland. Het college houdt u van deze gesprekken graag goed op de hoogte.

Naast het ontwikkelen van een inhoucieiijk voorstel voor commitment vanuit cje

Leidse regio vraagt dit ook beeld- en besluitvorming in de colleges en raden. Daarom

wordt in overleg met de griffies en presidia gezocht naar een passende vormgeving

van de dialoog tussen colleges en raden. Onderzocht wordt of op korte termijn een

technische toelichting - bijv. via een webinar - voor de raadsleden in de Leidse regio

mogelijk is. We zullen daarin ook in gaan op onze inzichten over de warmtetransitie

in de Leidse regio in relatie tot het benutten van restwarmte via de

warmtetransportleiding WarmtelinQ+. Mocht er behoefte zijn aan een toelichting

voor onze eigen raadsleden dan kan dit ook worden vormgegeven.

ln de tussentijd wordt onverminderd inzet geleverd om ervoor te zorgen dat in mei

2021 overeenkomsten ondertekend kunnen worden die een zinvolle bijdrage

kunnen leveren aan het vormgeven van een eerlijke en uitlegbare warmtetransitie

in de Leidse regio.
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Wij hopen u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
burgemeester

t
H. Romeijn
secretaris

L.M. Drie
burgem
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