




Doel: CO2 reductie warmtevoorziening gebouwde 
omgeving

Doel

• CO2 reductie

• ambitie om regionale energievoorziening te verduurzamen

• Binnen randvoorwaarden publieke waarden, zoals betaalbare en duurzame warmte

Aanpak

• vervangen Gronings aardgas door duurzame vormen van warmte, naast besparen en efficiënter gebruik 

Situatie

• beschikbaarheid van restwarmte via WarmtelinQ+

• beschikbaarheid van geothermie 
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Uitgangspunten: borging publieke waarden

Publieke waarden: 

• betaalbaarheid voor eindgebruikers (lokaal: kunnen uitleggen)

• beschikbaarheid voor iedereen (geen cherry picking) 

• sociale rechtvaardigheid (eerlijke verdeling van lasten en lusten)

• duurzaamheid van de warmtevoorziening

• betrouwbaarheid van de warmtevoorziening (regulering)

• laagste maatschappelijke kosten en hoogste maatschappelijk rendement (i.p.v. commercieel 
rendement)
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Sturing langs meerdere routes

• restwarmte als onderdeel van energiemix met o.a. geothermie; meerdere routes, verschillende 
tempo’s en mogelijkheden, naast collectieve warmteoplossingen

• bredere scope nodig: open regionaal energiesysteem (warmte, gas, elektriciteit) 

• oplossingen voor en transparante communicatie over betaalbaarheid cruciaal voor draagvlak / 
vertrouwen en tempo transitie (lobby)

• samenwerking tussen gemeenten in de regio: noodzakelijk voor realiseren strategie open 
regionaal energiesysteem, effectief en daadkrachtig kunnen opereren naar andere partners; 
borging uniforme lijn richting o.a. Gasunie, EZK, provincie Zuid-Holland

• regionaal gezamenlijke keuzes met lokale, regionale en bovenregionale partijen 
(woningcorporaties, netbeheerders)
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Collectieve verantwoordelijkheid met andere 
partners

• Rijk voor o.a. betaalbaarheid, wettelijk kader, uitvoeringslasten en opdracht aan Gasunie, 

• Provincie o.a. voor ruimtelijke inpassing

• Woningcorporaties als partners voor opschaling van verduurzaming gebouwde omgeving

• Gasunie en andere netbeheerders hebben opdracht en rol in energiesysteem

• Marktpartijen hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid, worden door ACM 
gereguleerd

Samenspel vergt gemeenten in Leidse regio die opereren als één partner

Gesprek met Rijk over functioneren als één overheid: betaalbaarheid, wettelijk instrumentarium en 
uitvoeringslasten (VNG ledenbrief Klimaatakkoord, ROB advies Van Parijs naar praktijk)
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Onze rol kunnen waarmaken

Met 5 andere gemeenten in Leidse regio onze rol waarmaken

• coördinatie en regie

• kennis

• capaciteit

• middelen

• organisatievermogen

 samenwerken en budget max. 2 mln tot eind 2022: organisatie en opdrachten

 intentie (bijdrage aan) investeringsfonds voor sturing op publieke waarden vanaf 1/1/2023
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Planning vervolg

1 juni: besluitvorming Raad (en in 5 overige raden eind mei / begin juni)

medio juni: investeringsbesluit RvC Gasunie

 juni-juli: plan van aanpak samenwerking komende anderhalf jaar 

1 aug. 2021: start samenwerking Leidse regio in gezamenlijke organisatie

zomer 2022: aanpak 2023 e.v. voorleggen aan Raden 6 gemeenten
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