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Ontwikkelingen restwarmte Rotterdam

Geachte leden van de raad,

ln navolging op de mededeling van wethouder van woudenberg en tijdens de
behandeling van de Regionale Energiestrategie, informeren wij u graag over de
ontwikkelingen in het kader van het dossier 'Warmtelevering Leidse Regio,. Zoals
bekend, is de continuiteit van warmte in het bestaande net per l januari 2020 voor
de komende jaren tot en met 31 december 2025 geborgd door een tijdelijke
overeenkomst tussen Vattenfall, warmtebedrijf Rotterdam (wbR) en uniper. Door
de onzekerheid over de komst van de Leiding over Oost (LoO), tussen Rotterdam en
Leiden, is deze continuiteit van de warmte op de lange termijn echter nog niet
geborgd.

ln het najaar van 2019 sloot het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

een convenant met de Gasunie. Het doel van deze samenwerking is de realisatie van
de Leiding door het Midden (LdM)tussen Rotterdam en Den Haag. De Gasunie heeft
hierbij ook expliciet de opdracht gekregen om de mogelijkheden voor het
doortrekken van deze leiding van Den Haag naar de Leidse regio, de zogenaamde
Leiding door het Midden+ (LdM+) te verkennen. Er is door EZK begin dit jaar een
kerngroep geformeerd, waarin de stakeholders EZK, Gasunie, provincie Zuid-Holland
(PzHl, gemeente Rotterdam, directie warmtebedrijf Rotterdam (wbR) en gemeente
Leiden namens onze regiol (zonder dat dit formeel is vastgelegd) gezamenlijk aan
een vergelijking tussen de LdM+ en Leiding over oost (Loo) werken. Het
warmteparticipatiefonds, als investeringsfonds van de pZH, is onlangs ook als
stakeholder toegevoegd aan dit kernteam.
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Leiding over Oost (LoO) versus teiding door het Midden+ (LdM+)

ln opdracht van PZH, WbR en Gasunie is een onderzoek uitgevoerd om te komen tot

en heldere vergelijking tussen de leidingen op maatschappelijk, technisch en

financieel vlak: bureau Tebodin onderzocht de investeringskosten en de

operationele kosten, CE Delft keek naar het potentieel mogelijke aantal

aansluitingen en McKinsey naar de opzet van business cases. De resultaten van deze

onderzoeken zijn op 30 maart jl. besproken in een bestuurlijk overleg van de eerder

genoemde stakeholders. De onderzoeksresultaten geven voldoende aanleiding om

het scenario LdM+ verder uit te werken en dit tracé te onderwerpen aan een

financiële doorrekening. Dit betekent overigens niet dat het scenario LoO (definitief)

is afgevallen.

Leiding door het Midden+

Gasunie gaat een leiding realiseren met een diameter van 700mm tussen Rotterdam

en Rijswijk. De LdM+ takt bij Rijswijk af met 500mm diameter tussen Rijswijk en

Leiden met een vermogen van 100MW2. Hiermee kan de warmtevraag van Leiden

en de regio op een wijze worden bediend die toekomstbestendig is. Gasunie heeft

aangegeven dat bij het realiseren van de LdM+, het vollooprisico (een deel van de

100MW) moet worden afgedekt. Om te bepalen of dit mogelijk is, wordt de

regionale warmtevraag in kaart gebracht en gebundeld. Bij de investering voor de

LdM(+) wordt 100 miljoen door het Rijk bijgelegd en nog eens 1/3 van het

volloo prisico afgedekt door EZK/ PZH'

Gezien de grote snelheid in het dossiel is het op dit moment nog niet volledig helder

wat er van de regio verwacht wordt. Binnen afzienbare tijd moet duidelijk worden

welk commitment van de betrokken gemeenten verwacht wordt, hoe de

besluitvorming eruit ziet en welke risico's er voor alle partijen aan verbonden zijn.

Een belangrijke stap in het proces is het voorstel over de warmtelevering dat de

provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam, beide aandeelhouders van WbR,

behandelen vóór het zomerreces.

Zoals uit de concept-Regionale Energiestrategie (concept RES) van de regio Holland

Rijnland blijkt, kan restwarmte een belangríjke rol vervullen in een verduurzaming

van de warmtevoorziening in dit deel van de regio' Andere collectieve

warmtetechnieken, zoals waterstof en groengas, zullen vooralsnog niet of slechts op

bescheiden schaal beschikbaar zijn. Een efficiënte benutting van restwarmte

voorkomt elektrificatie van de warmtevoorziening: er is minder opwek in de vorm

van windturbines en zonnevelden nodig (in vergelijking tot het gebruik van

warmtepompen). WÍj benaderen deze ontwikkeling daarom als een unieke kans

voor de Leidse Regio. Aan het afnemen van restwarmte kunnen voor de gemeente

echter ook financiële en andere risico's (leveringszekerheid, betaalbaarheid,

betrouwbaarheid, ruimtelijke planning, warmtevraag, effecten Warmtewet 2'0,

risicoanalyse en landelijke tegemoetkoming) zijn verbonden. Samen met de andere

, 
De LoO zou met een diameter van 400mm naar Leiden komen en eventueel in Zoeterwoude 'opgeplust' worden

naar maximaal 65 MW aan vermogen.
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betrokken gemeenten in de regio brengen wij deze risico,s in beeld en maken ze
beheersbaar

ln de informatievoorziening trekken wij gezamenlijk op met de regiogemeenten. wij
willen u voor het zomerreces verder nog informeren over de risico,s, kansen, voor_
en nadelen en de stappen in het vervolgproces van het proces. Het uiteindeluke
besluit over het aansluiten op het regionaal restwarmtenet zal eind oktober 2020
door u als raad worden genomen.

wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

/ê ryhr
H. Romeijn
secretaris

L.M. Driessen-Jansen

burgemeester
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