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Toelichting vooraf 

WarmtelinQ Rijswijk – Leiden is een initiatief van WarmtelinQ B.V., een onderdeel van Gasunie. 

Dit project omvat de aanleg van een ondergrondse warmtetransportleiding, bestaande uit een 

aanvoer- en retourleiding van circa 20 kilometer met bijbehorende technische voorzieningen 

tussen Rijswijk en Leiden. Dit tracé sluit in Rijswijk aan op het tracé van WarmtelinQ Vlaardingen 

– Den Haag. Door middel van de warmtetransportleiding kunnen het reeds bestaande warmtenet 

in Leiden en andere nog aan te leggen lokale warmtenetten worden gevoed met restwarmte uit 

het Rotterdamse havengebied en extra aan te sluiten lokale bronnen. De leiding maakt deel uit 

van het regionale warmtetransportsysteem dat een belangrijke rol gaat vervullen in de transitie 

naar een betaalbare, betrouwbare en duurzame warmtevoorziening in dit deel van Zuid-Holland. 

 

Met een provinciaal Inpassingsplan wordt onder meer de realisatie van dit leidingtracé en de 

bijbehorende technische voorzieningen planologisch-juridisch mogelijk gemaakt. De 

voorbereidingen voor dit inpassingsplan zijn begonnen. Het ‘horen van de gemeenteraden’ is een 

vast onderdeel bij het opstellen van een provinciaal inpassingsplan. Bij het ‘horen’ informeren we 

de raad over het project en het proces naar het milieueffectrapport en het provinciaal 

inpassingsplan. We vragen u om inhoudelijke kaders en wensen aan te geven over proces en 

inhoud. 

 
1 Opening gedeputeerde Jeannette Baljeu 

Voorzitter Ed Grootaarts, heet iedereen welkom en vraagt om eventuele vragen in de chat te 

zetten onder vermelding van het dia nummer waar de vraag over gaat.  

Wethouder Rik van Woudenberg is ook aanwezig.  
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Onder dankzegging voor deze gelegenheid heet Jeannette alle aanwezigen van harte welkom. Zij 

introduceert de aanwezigen vanuit de provincie en Gasunie, waarna de toegezonden presentatie 

over het project en het proces word getoond. Aan het slot is ruimte voor een plenaire 

vragenronde. 

 
2 Vragen 

Vraag Tom Groentjes: Wat betekend het feit als Leiderdorp niet in de basisplannen zitten voor het 

mogelijke kostenplaatje dat we als gemeente voorgeschoteld zullen krijgen? 

Guido Custers kan daar op dit moment niets over zeggen. Na oplevering en ingebruikname van 

het systeem is daar duidelijkheid over. Pas wanneer er commitment is en een leverancier, dan 

wordt tot aanleg van de hoofdleiding overgegaan en worden bij het ACM de tarieven bepaald. De 

kosten voor de aanleg van de hoofdtransportleidingen zijn er voor gemeenten niet.  

Jeannette Baljeu vult aan: de eerste kosten voor de aanleg komen niet bij de gemeente. We 

weten dat gemeenten zich zorgen maken over de kosten van de distributienetten. Dit gaat over 

het hoofdnet. Over de lokale netten vind overleg tussen gemeenten en het Rijk plaats  

 

Jeroen Hendriks vraagt aanvullend: wie moet zorgen dat de warmte in Leiderdorp komt?  

Guido Custers hoopt met  betrokken bestuurders te zorgen voor commitment voor aansluiting. De 

leverancier zal de aanvraag moeten doen bij de Gasunie. 

Jeannette Baljeu: in ander tracé is inmiddels ook ervaring opgedaan in de regio en opgehaald wat 

de vraag is binnen de gemeenten. De gemeenten voeren gesprekken met bewoners vanuit 

warmte strategie om de massa te vinden voor afname, samen met lokale leverancier of 

corporatie. Dit initiatief ligt bij de gemeente.  

 

Vraag Jeroen Hendriks: De blauwe leiding stopt bij de A44, de Vattenfallcentrale zit aan de 

Langegracht in het centrum, ontbreekt er een stuk? Waarom is het nieuwe tracé beter dan het 

oude via Leiderdorp? 

Guido Custers antwoord: er komt een nieuwe additionele installatie, deze plek is belangrijk voor 

Vattenfall voor toelevering andere bedrijven en daarmee een beter alternatief.  

 

Vraag Mieke van Ulden: Wat als Leiderdorp wel wil en Zoeterwoude niet? Heeft dat gevolgen 

voor het doortrekken? Is het dan nog wel mogelijk voor Leiderdorp om aan te sluiten en wat 

betekent dit voor het kostenplaatje? 

Antwoord Guido Custers: de omvang van de diameter van de leiding en het volume dat wordt 

gevraagd, van de levering heeft hier invloed op: hoe kleiner de vraag is dan ook een kleinere 

leiding (minder volume) en daarmee relatief hogere kosten.  

 

Vraag Maya van der Steenhoven: Het is toch een open net? Als ik een lokale leverancier opricht 

als wijk, kan ik toch bij jullie een aanvraag doen en moet ik mijn eigen tarief regelen?  

Antwoord Guido Custers: ja het is een open net en de ACM bepaalt de tarieven.  

 

Vraag Tom Groentjes: hoe wordt die enquête bij de burgers bekend gemaakt? En hoeveel 

reacties verwacht u? 
Antwoord Johan Simons: we willen zoveel mogelijk burgers bereiken, maar vooral de mensen die 

geïnteresseerd zijn en betrokken. Wij gaan naar de mensen toe, via o.a. online kanalen, deze 

worden geografisch bepaald. Het externe bureau heeft de tools om deze te bereiken.  
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Op dit moment wordt een overleg georganiseerd met alle communicatie medewerkers van alle 

betrokken gemeenten.  

 

Opmerking Bob Vastenhoud: wat opvalt is dat het net even anders is als vorige keer. Dat maakt 

het moeilijk om te volgen en te weten waar we aan beginnen op het aanbrekende moment. Vier 

jaar geleden was het toch anders dan nu. Vooral voor het aangaan van financiële risico’s vind ik 

het niet prettig.  

Jeannette Baljeu: kan de zorg van Bob wel voorstellen. Dit is nu de formele procedure welke 

loopt met plan MER etc. Voor deze fase van het tracékeuze gaan we straks de 

participatiegesprekken voeren. De zorg van de kosten voor de aanleg benadrukt zij nogmaals het 

antwoord van Guido Custers dat het gaat hier om de hoofdtransportleidingen gaat, daarvoor zijn 

in de basis geen kosten voor de gemeente. De kosten voor de gemeente komen wanneer een 

partij binnen de gemeente in de distributie wil aansluiten.  

 

 

Bob Vastenhoud geeft aan dat er voor het geheel aan de gemeente wordt gevraagd of zij 

garanties af kunnen geven over een deel van het systeem.  

Tom Groentjes geeft aan dat met raad is besloten om uit te zoeken wat een goede manier/ tracé 

keuze is voor de leiding, maar zie in de presentatie nu dat we geen onderdeel zijn van het plan.  

Jeannette Baljeu reageert: ik heb alle begrip dat gemeenten met bredere zaken worden 

geconfronteerd, complimenten dat u het onderzoek doet naar de mogelijkheden. Er is goed 

contact met de wethouder. Mochten er meer vragen ontstaan kunnen we met de wethouder 

overleggen hoe we hier goed mee om kunnen gaan.  

Rik van Woudenberg voegt toe: besluit is genomen in de Leidsche regio om samen te werken. Er 

ligt al een leiding naar de Vattenfall centrale toe, eerder heeft Guido Custers in het verleden 

gegarandeerd dat de leiding er komt tot aan de gemeentegrens. Wij moeten ervoor zorgen dat 

onze burgers tegen een betaalbare prijs warmte krijgen in de toekomst.  

 

Voorzitter dankt allen en sluit de vergadering. 

 

 

 


