
SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN (art.48 RvO)

Onderwerp : Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte 
                      via WarmtelinQ+

Vraagsteller: LPL Hugo Langenberg
Nummer: 2021-025
Datum: 3 mei 2021

Beantwoording vastgesteld door College B&W op 18 mei 2021,

28 april jl. heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgehad waar onder meer de WarmtelinQ+ 
nader werd toegelicht.
Een van de bijlagen bij de uitnodiging bevatte een raadsvoorstel “Samenwerking warmtetransitie 
Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+” gedateerd 30 maart 2021.

Vraag 1.
Op de collegeplanning van 25 maart 2021 is het RVS  Samenwerking warmtetransitie Leidse 
regio en restwarmte via WarmtelinQ+ geagendeerd voor het PF van 31 mei, en de Raad van 7 
juni. Betreft dit het RVS dat een bijlage was bij de presentatie op 28 april?

Antwoord: Ja, dat is juist. Overigens willen wij opmerken dat het RVS  Samenwerking 
warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+ is geagendeerd voor het PF van 25 
mei, en de Raad van 1 juni. 

Vraag 2.
Beslispunt 1: Hier worden zes gemeenten genoemd, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, 
Voorschoten, Katwijk en Zoeterwoude, die gekozen zijn om een samenwerking op te zetten.
Waarom wordt niet gekozen voor een samenwerking van alle gemeenten in Holland Rijnland, dat 
is toch het samenwerkingsverband van onze regio, zeker wat betreft de RES?

Antwoord: 
De aanleiding voor deze samenwerking is het verduurzamen van het huidige netwerk van 
stadsverwarming in de Leidse regio. De samenwerking tussen deze 6 gemeenten ligt voor de 
hand vanwege de reeds aanwezige warmtevraag en het potentieel voor inzet van hoge-
temperatuur warmte en geothermie in deze regio. Vooralsnog wordt vanwege de slagvaardigheid 
van de samenwerking niet actief geanticipeerd op verbreding van de samenwerking. Overigens 
wordt wel afgestemd met de Duin- en Bollenstreek en de Rijn- en Veenstreek en zal ook verkend 
worden of vanaf 1/1/2023 samenwerking op het schaalniveau van de RES regio Holland Rijnland 
georganiseerd moet worden. 

Vraag 3.
Wat is de reden dat gekozen wordt voor een samenwerking tussen genoemde zes gemeenten 
i.p.v. te kiezen voor een samenwerking met alle gemeenten van Holland Rijnland?

Antwoord: Zie antwoord vraag 2 



Vraag 4.
Voorgesteld wordt een proces van verkenning van de samenwerking in een convenant vast te 
leggen, en om van de genoemde zes gemeenten een bedrag van 2 miljoen euro te vragen om 
een plan van aanpak uit te werken.
Waarom wordt er niet eerst een verkenning van de samenwerking voorgesteld, dan een plan van 
aanpak gemaakt en dan een bijbehorend budget gevraagd?

Antwoord: Voor de verkenning van een open, regionaal energiesysteem en bijbehorende 
samenwerking zijn naast budget ook kaders nodig. De raad wordt gevraagd om het college 
conform dit voorstel de kaders mee te geven voor de komende 1,5 jaar, zodat er invulling kan 
worden gegeven aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid om de publieke waarden te borgen in
een open regionaal energiesysteem. De komende maanden werken wij in opdracht van de 
bestuurders in de Leidse Regio uit hoe de gemeenteraden hier de komende 1,5 jaar worden 
betrokken en geïnformeerd. Ook wordt uitgewerkt wanneer stukken ter besluitvorming worden 
voorgelegd. De raden zullen regelmatig worden geïnformeerd over de voortgang en tijdig in 
positie gebracht als het gaat om keuzes voortvloeiend uit nadere verkenningen. Dit betreft 
tenminste de verkenning van mogelijke vorming van een regionaal investeringsfonds en 
samenwerking vanaf 1 januari 2023. 

Vraag 5.
A: Het plan van aanpak zou gereed moeten zijn op 1 augustus, terwijl het Leiderdorpse RBS 
eerst op 7 juni wordt genomen mits die planning wordt gehaald. Juni en juli vallen midden in de 
zomerperiode, is de datum van 1 augustus a.s. wel reëel? 
B: Waarom wordt gekozen voor de datum van 1 augustus?

Antwoord: Het opleveren van een plan van aanpak voor de periode 1 augustus 2021 tot met 31 
december 2022 (lees: tijdelijke organisatie) voor 1 augustus achten wij reëel. Wij schatten in dat 
we na de besluiten in de raden (begin juni) ruim 1 maand (tot medio juli) nodig hebben om het 
plan van aanpak te ontwikkelen en in de colleges te kunnen vaststellen. 

Vraag 6.
Waarom wordt niet gewacht met het uitspreken van een intentie om te komen tot een 
investeringsfonds per 1 januari 2023 tot het moment dat de in beslispunt 1 genoemde verkenning 
gereed is?

Antwoord: Het oprichten van een investeringsfonds draagt bij aan het borgen van de publieke 
waarden. Met het uitspreken van een intentie om te komen tot een investeringsfonds per 1 
januari 2023 wordt een helder vertrekpunt gecreëerd voor een nader onderzoek naar het nut en 
de noodzaak van een investeringsfonds voor onze regio, passend bij de rol van de gemeenten. 

Vraag 7.
Welke investeringen zouden uit dat fonds moeten worden gefinancierd?

Antwoord: Het nut, de noodzaak en de invulling van een investeringsfonds moeten nader 
onderzocht worden. Zoals in de beantwoording van vraag 6 benoemd borgt een eventueel 
investeringsfonds de publieke waarden (betaalbaarheid en haalbaarheid voor inwoners). Hierbij 
kun je bijvoorbeeld denken aan sturing op de toegankelijkheid van duurzame warmte voor alle 
inwoners en financiële instrumenten gericht op het verlagen van de kosten van duurzame 
warmte voor inwoners. 



Vraag 8.
Wordt er dan ook naar co-financiers gekeken, en wie zouden dat kunnen zijn?

Antwoord: Bij het onderzoek onderzoeken wij zeker ook of er andere partijen en/of geldstromen 
een rol kunnen spelen bij een eventuele op te richten investeringsfonds.  

Vraag 9.
Welke garanties zijn er dat de publieke waarden (betaalbaarheid en haalbaarheid, 
duurzaamheid, betrouwbaarheid) worden geborgd?

Antwoord: Het vormen van een regionale samenwerking met als doel om te komen tot een open 
regionaal energiesysteem, waarbij breed ingezet wordt op de warmtetransitie (lees: meer dan 
alleen restwarmte) geeft de mogelijkheid voor ons om stevig op de publieke waarden 
(betaalbaarheid, haalbaarheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid) te kunnen sturen. Naast de 
inzet vanuit de regionale samenwerking, verwachten wij ook vanuit het Rijk juridische 
instrumentarium die de publieke waarden kunnen borgen. 

Vraag 10.
Aan wat voor soort contractvorm in de tijd moet gedacht worden mocht de keuze gemaakt 
worden voor het benutten van restwarmte via vormen van collectieve warmtevoorziening, en wat 
zou de looptijd van dat contract moeten zijn, 10, 15, 20 jaar of misschien een langere duur?

Antwoord:
Wij benadrukken dat wij als gemeente Leiderdorp nu geen overeenkomst afsluiten voor het 
garanderen van een afname van restwarmte. Vanuit gemeenten is momenteel sprake van het 
verlenen van concessies (onder het huidige wettelijk kader). Onder concessies verstaan wij ‘het 
van overheidswege verlenen van een recht aan een of meerdere ondernemers om een 
warmtenet te exploiteren en daarmee warmte te leveren aan de afnemers in een bepaald 
geografisch vastgesteld gebied in de gemeente of regio’. Wat betreft de looptijd van concessies 
zijn meerdere varianten mogelijk. 

Vraag 11.
Is het college van mening dat de keuze voor een relatief kortlopend contract verstandig is om 
zowel beter zicht te krijgen op borging van publieke waarden, maar ook om mogelijke 
toekomstige betere alternatieven in te zetten?

Antwoord: Het verlenen van concessies en bepalen van de looptijd daarvan gaat gepaard met 
een ingewikkeld dilemma: kortlopende contracten hebben vaak hogere kosten voor inwoners tot 
gevolg, terwijl langer lopende contracten vaak minder flexibiliteit (en dus ruimte voor toekomstige 
betere alternatieven) met zich meebrengen. Beide zijn publieke waarden om te borgen. 

Vraag 12.
In de inleiding van het RVS wordt gesteld dat er een overcapaciteit zit in de 
warmtetransportleidng van Rotterdam naar de Leidse regio.  Een bladzijde verder wordt 
gesproken over de schaarse warmte. Het college stelt voor een lokale transitievisie warmte op te 
stellen, en deze in september 2021 aan de raad voor te leggen. Volgens het RVS stelt het 
college dat de keuze voor samenwerking tussen medio 2021 en eind 2022 gemaakt kan worden 
zonder vooruit te lopen op bestuurlijke en politieke keuzes over de lokale transitievisie warmte. 
A: Wie maakt die keuzes dan? 
B: Kunnen we niet beter eerst die warmtevisie vast leggen alvorens voornoemd raadsbesluit te 
nemen?

Antwoord A & B: Het voorliggend besluit gaat over de samenwerking in de Leidse regio om te 
komen tot een open regionaal energiesysteem, voor meerdere bronnen en verschillende 
temperatuurregimes. In de Concept RES en RES 1.0 is geconstateerd dat er op dit moment niet 
voldoende lokale bronnen (hoge-temperatuur) beschikbaar zijn in de RES regio om de 



warmtevraag op te vangen. Een bovenregionale bron als restwarmte en op termijn geothermie is 
goed alternatief om de warmtevraag op te vangen en elektrificatie van de warmtevraag en 
daarmee de ruimtelijke claims te beperken. Het voorstel om te besluiten de keuze te maken voor 
restwarmte en geothermie is daarmee in lijn met de RES. Het besluit voor het doortrekken van 
de WarmtelinQ+ Rijswijk naar de Leidse regio wordt door Gasunie voor de zomer genomen. Met 
voorliggende regionale raadsbesluit om regionaal te gaan samenwerken om te komen tot een 
regionaal open energiesysteem, wordt draagvlak en vertrouwen gecreëerd voor de beslissing 
door Gasunie om de keuze te maken de WarmtelinQ+ te realiseren.

Het besluit om te komen tot een keuze in warmtevoorziening in wijken volgt uit de lokale 
transitievisie warmte, en in het vervolg daarop in de Wijkuitvoeringsplannen. Dit besluit wordt 
door het lokaal bestuur genomen. 

Vraag 13.
Een waarschijnlijke samenwerkingsvorm is de “regeling zonder meer” (pagina 5, derde alinea 
van onder). Bij een dergelijke regeling is het niet mogelijk bevoegdheden te delen.
A: Wat betekent een dergelijke vorm voor de democratische legitimiteit?
B: Waarom niet gekozen voor een WGR of een andere democratische samenwerkingsvorm?

Antwoord A: In de RVS wordt de “Regeling zonder meer” als een waarschijnlijke vorm van 
samenwerking benoemd. De ‘Regeling zonder meer’ is een lichte vorm van samenwerking 
tussen gemeenten en vloeit voort uit artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). 
In deze vorm is het niet mogelijk om taken te delegeren en of te mandateren. Wij merken op dat 
in de komende maanden de samenwerkingsvorm verder wordt uitgewerkt in een plan van 
aanpak voor de periode tot eind 2022. Een alternatief kan zijn het voortzetten van de huidige 
vorm van programmasturing. Wij benadrukken dat het gemeentebestuur volledig bevoegd blijft 
voor beleidsbepaling en taakuitvoering, en daarmee beschikt over de volledige democratische 
legitimiteit. Wij merken op dat u in het kader van het onderzoek van Berenschot naar regionale 
samenwerking het college heeft gevraagd om een proactieve houding nemen in de regionale 
samenwerking op bovenlokale thema’s. De warmtetransitie is een vraagstuk met een 
bovenlokaal karakter en is als zodanig genoemd als een speerpunt in het debat rond de 
regionale samenwerking.

B. Een “regeling zonder meer” valt onder de Wgr. Omdat het in beginsel gaat om een tijdelijke 
samenwerkingen ligt het niet voor de hand om op dit moment een zware samenwerkingsvorm te 
kiezen. Dit is voor dit moment ook niet nodig. Het is de bedoelding om de komende 1,5 jaar te 
verkennen welke organisatie- en rechtsvorm benodigd en passend is om de warmtetransitie in de 
Leidse regio vanaf 1 januari 2023. Over de samenwerking vanaf 1 januari 2023 zal de 
gemeenteraad expliciet een besluit moeten nemen. 

Vraag 14.
Even later wordt als een van de uitgangspunten voor samenwerking in ieder geval 
democratische legitimiteit genoemd. Hoe verhoudt zich dat met de door college genoemde 
waarschijnlijke vorm van “regeling zonder meer”?

Antwoord: zie vraag 13

Vraag 15.
In het RVS wordt gesproken over mogelijke onzekerheden rondom de aanstaande 
gemeenteraadsverkiezingen (in 2022).
A: Welke onzekerheden worden bedoeld?
B: En hoe denkt het college met elk van die onzekerheden om te gaan?

Antwoord A & B: Hiermee wordt bedoeld het eventueel verschuiven van de 
politieke verhoudingen na een gemeenteraadsverkiezingen. Keuzes voortvloeiend uit de 
verkenningen worden na de gemeenteraadsverkiezingen 2022 voorgelegd.

Vraag 16.



Beslispunt 3: De intentie uit te spreken etc.
Op pagina 7 bij punt 1.3 lezen wij dat “De bestuurlijke intentie is uitgesproken etc.”
Is beslispunt 3 reeds uitgevoerd, zonder de beslissing van de Raad af te wachten?

Antwoord: Met bestuurlijke intentie wordt bedoeld dat bestuurders van de samenwerkende 
gemeenten de intentie hebben uitgesproken om dit voorstel aan uw raad te doen. Hiermee is nog 
geen besluit over de intentie genomen. 

Vraag 17.
Communicatie: het besluit van de raad zal gecommuniceerd worden in onderlinge afstemming 
met de andere gemeenten. Hoe en wanneer een raadsbesluit wordt gecommuniceerd is aan de 
raad zelf, niet aan het college. Is het college het op daarmee eens? (Zo nee waarom niet).

Antwoord: Dat klopt. Onder het kopje communicatie wordt voorgesteld om de communicatie 
omtrent het bekendmaken van het raadsbesluit, richting de landelijke partijen, onderling af te 
stemmen tussen de gemeenten in de Leidse regio. Hiermee wordt gestreefd naar een besluit 
gelijksoortig besluit van de gehele regio. 

Vraag 18.
Als de warmte rotonde dadelijk een feit is, hoe houden we dan grip op de kosten?

Antwoord: Een belangrijk doel van de regionale samenwerking is het borgen van de publieke 
waarden. In het voorstel zetten daarom in regionale samenwerking om te komen tot een open 
regionaal energiesysteem. Dit betekent dat wij geen verplichtingen hebben als het gaat om 
afnemen warmte voor onze inwoners. Wij verwijzen hier ook naar antwoord vraag 9.

Vraag 19.
Hebben inwoners straks een keuzemogelijkheid om wel of niet aan te sluiten op de 
WarmtelinQ+?

Antwoord: Ja. 

Vraag 20.
Een groot risico van het hele warmterotonde project is de reële kans op faillissement van het 
Warmtebedrijf. De afgelopen jaren hebben zowel Provincie als Gemeente Rotterdam miljoenen 
euro’s extra in het Warmtebedrijf gepompt om een faillissement te voorkomen. Waarom staat dit 
enorme risico niet vermeld in het raadsvoorstel bij punt 5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie?

Antwoord: Het voorgestelde besluit brengt de beschreven risico’s niet met zich mee. Wij 
benadrukken dat wij geen verplichten hebben als het gaat om het afnemen van warmte of 
investeringen in de warmteleiding. De risico’s die gemoeid zijn met het Warmtebedrijf Rotterdam 
zijn dan ook voor de aandeelhouders. Het voorstel richt zich op samenwerking in de Leidse regio 
met als doel om te komen tot open regionaal energiesysteem waarin de publiek waarden worden 
geborgd. 

Vraag 21.
In opdracht van de Provincie maakte onderzoeks- en adviesbureau Partners+Propper een 
rapport waarin het wees op “zeer groot afbreukrisico met mogelijk omvangrijke imagoschade”.
Kent het college dit rapport en wat heeft het college met de inhoud gedaan?

Antwoord: Het college is bekend met het rapport van Partners+Propper. Er is tijdens het proces 
afgelopen jaar door de zes gemeenten in de Leidse regio geconstateerd dat een commitment op 
afname van warmte en of een investering (projectpartner) in de totstandkoming van de WLQ+ 
niet past van de rol die de gemeenten toebedeeld hebben gekregen vanuit het Klimaatakkoord. 
In plaats hiervan wordt voorgesteld om de samenwerking in de Leidse regio tussen de 
gemeenten verder vorm te geven en toe te werken naar een open regionaal energiesysteem 
waarin de publiek waarden worden geborgd. 




