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Lievense, Kristian

Van:
Verzonden: donderdag 23 december 2021 14:43
Aan:
Onderwerp: FW: Opname beschikbaar- Informerend webinar voor gemeenteraden over 

WarmtelinQ Rijswijk - Leiden (20 dec)

  
  
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
 

Van:   
Verzonden: woensdag 22 december 2021 15:18 
Aan: 'griffie@denhaag.nl' <griffie@denhaag.nl>; 'griffie@rijswijk.nl' <griffie@rijswijk.nl>; 'griffie@leiden.nl' 
<griffie@leiden.nl>; 'griffie@katwijk.nl' <griffie@katwijk.nl>; 'griffie@oegstgeest.nl' <griffie@oegstgeest.nl>; 
'griffie@leidschendam-voorburg.nl' <griffie@leidschendam-voorburg.nl>; 'griffie@voorschoten.nl' 
<griffie@voorschoten.nl>; 'griffie@zoeterwoude.nl' <griffie@zoeterwoude.nl>; 'griffie@leiderdorp.nl' 
<griffie@leiderdorp.nl>; 'griffie@wassenaar.nl' <griffie@wassenaar.nl> 
Onderwerp: Opname beschikbaar- Informerend webinar voor gemeenteraden over WarmtelinQ Rijswijk - Leiden 
(20 dec) 
  
Beste griffie,  
  
Wij vragen u vriendelijk deze mail onder de aandacht van uw raadsleden te brengen.  
  
Afgelopen maandagavond 20 december nam een aantal raadsleden deel aan het informerend webinar over het 
beoogd tracé WarmtelinQ Rijswijk-Leiden. Voor raadsleden die niet in de gelegenheid waren om deel te nemen, is 
het webinar opgenomen. De opname is terug te kijken op de website van WarmtelinQ.  
  
Klik hier om de opname te bekijken 
  
Het webinar is bedoeld om alle gemeenteraadsleden van de tien gemeenten langs het beoogd tracé te informeren 
over het project, de procedure en de participatie. Gemeenteraden worden daarnaast ook individueel gehoord door 
de provincie en WarmtelinQ. Afspraken hiervoor zijn inmiddels ingepland of worden binnenkort gemaakt.      
  
Heeft u vragen over deze mail?  
  
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
I: www.gasunie.nl 
 
N.V. Nederlandse Gasunie 
OOW - Omgevingsmanagement West 
Postbus 19 
9700 MA Groningen 
Concourslaan 17 
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Van:  
Verzonden: maandag 6 december 2021 08:53 
Aan: 'griffie@denhaag.nl' <griffie@denhaag.nl>; 'griffie@rijswijk.nl' <griffie@rijswijk.nl>; 'griffie@leiden.nl' 
<griffie@leiden.nl>; 'griffie@katwijk.nl' <griffie@katwijk.nl>; 'griffie@oegstgeest.nl' <griffie@oegstgeest.nl>; 
'griffie@leidschendam-voorburg.nl' <griffie@leidschendam-voorburg.nl>; 'griffie@voorschoten.nl' 
<griffie@voorschoten.nl>; 'griffie@zoeterwoude.nl' <griffie@zoeterwoude.nl>; 'griffie@leiderdorp.nl' 
<griffie@leiderdorp.nl>; 'griffie@wassenaar.nl' <griffie@wassenaar.nl> 
Onderwerp: UITNODIGING RAADSLEDEN - Informerend webinar over WarmtelinQ Rijswijk - Leiden (maandag 20 dec 
1930 - 2100 uur)  
  

  
  
Geachte griffie,  
  
Met deze mail nodigt WarmtelinQ alle raadsleden van uw gemeente uit voor een informerend webinar over de 
regionale warmtetransportleiding WarmtelinQ Rijswijk – Leiden.  
Wij vragen u vriendelijk deze uitnodiging onder de aandacht van uw raadsleden te brengen.  
  
  
WAAROVER GAAT DIT WEBINAR?  
Tijdens het webinar worden raadsleden geïnformeerd over project WarmtelinQ Rijswijk - Leiden, de 
besluitvormingsprocedure en de manier waarop de samenleving betrokken wordt (participatie). In het webinar 
zijn ook vertegenwoordigers van provincie Zuid-Holland aanwezig. Deelnemende raadsleden kunnen via de chat 
vragen stellen. Het webinar wordt opgenomen. De opname wordt na afloop ter beschikking gesteld.  
  
WIE IS VOOR DIT WEBINAR UITGENODIGD?   
Raadsleden van alle tien gemeenten langs het beoogd tracé van WarmtelinQ Rijswijk – Leiden zijn voor dit 
webinar uitgenodigd. (Den Haag, Rijswijk, Leiden, Katwijk, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, 
Zoeterwoude, Leiderdorp en Wassenaar) Naast dit informerende webinar worden alle gemeenteraden ook tijdens 
een individuele raadsbijeenkomst gehoord over het project. WarmtelinQ en Provincie Zuid-Holland bezoeken 
hiervoor alle raden van gemeenten langs het tracé afzonderlijk. (De individuele raadsbijeenkomst in Rijswijk is 
onlangs geweest en die van Oegstgeest staat gepland op 7 december.)  
  
WANNEER VINDT DIT WEBINAR PLAATS?  
Het webinar vindt plaats op maandagavond 20 december van 19:30 – 21:00 uur.  
  
HOE KAN IK MEZELF REGISTREREN VOOR HET WEBINAR?  
Als u aan het webinar wilt deelnemen, moet u zich vooraf registreren. Na registratie ontvangt u de link 
waarmee u kunt deelnemen.  
  
U KUNT ZICH VIA DEZE LINK REGISTREREN  
  
HEBT U VRAGEN OVER HET WEBINAR? LAAT HET ONS WETEN  
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Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met  Stuur een email naar 
  

  
  
  
Over WarmtelinQ Rijswijk - Leiden  

Ruim de helft van de energie in Nederland gaat op aan warmte. 47% hiervan wordt gebruikt voor het verwarmen 
van woningen en bedrijven. Deze warmte komt nu nog grotendeels uit fossiele bronnen. Vooral uit aardgas. De 
Rijksoverheid wil in 2050 bijna 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen aardgasvrij hebben.  
  
Bij bedrijven in de Rotterdamse komt veel warmte vrij. Zij lozen deze restwarmte in de lucht of het 
oppervlaktewater. WarmtelinQ is een ondergrondse regionale warmtetransportleiding die deze restwarmte nuttig 
kan maken. WarmtelinQ transporteert de restwarmte uit de Rotterdamse haven. Lokale warmtenetten kunnen op 
de hoofdleiding aansluiten en zo 120.000 woningen en bedrijven in Zuid-Hollandse gemeenten verwarmen. Op 
deze manier levert WarmtelinQ een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de doelstelling van het Rijk.  
  
De industrie in de haven investeert momenteel fors in het verduurzamen van hun bedrijvigheid. Als in de 
toekomst de industrie in de haven op elektriciteit en waterstof overstapt, kan WarmtelinQ deze duurzame 
restwarmte voor de transportleiding blijven gebruiken. Daarnaast is het de bedoeling dat WarmtelinQ op den duur 
warmte uit duurzame lokale bronnen gaat transporteren, zodra deze beschikbaar zijn.  
  
Uit verschillende studies blijkt dat voor stedelijke gebieden in de provincie Zuid-Holland collectieve warmtenetten 
een betaalbare oplossing zijn. De provincie Zuid-Holland stimuleert daarom de ontwikkeling van WarmtelinQ. De 
leiding is onderdeel van het regionale warmtetransportnet in de provincie. De warmtetransportleiding WarmtelinQ 
Rijswijk-Leiden sluit in Rijswijk aan op het leidingtracé van Vlaardingen naar Den Haag. De leiding van 
Vlaardingen naar Den Haag is al in ontwikkeling. Naar verwachting wordt voorjaar 2022 gestart met de 
werkzaamheden.  
  
  

 
  
  
Met vriendelijke groet, 
 

 

 

 

I: www.gasunie.nl 
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N.V. Nederlandse Gasunie 
OOW - Omgevingsmanagement West 
Postbus 19 

9700 MA Groningen 

Concourslaan 17 

 

 
 

Denk alstublieft aan het milieu voordat u deze e-mail print.  

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged 
information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by replying immediately. 
N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is correct and does 
not accept any liability for damages related thereto.  

 

klik hier om dit bericht als SPAM te markeren. 




