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De RES 1.0 gaat in elk geval in op opwek van hernieuwbare elektriciteit (zon en wind op land) en 
warmte. Vanuit de gezamenlijke ambitie zijn besparing en mobiliteit ook onderdeel van de RES 1.0 
Holland Rijnland.

Warmte: 
Wat zijn de kosten om aan te sluiten op restwarmte als woningbezitter in Leiderdorp?

Antwoord: Dit is voor de gemeente Leiderdorp niet specifiek onderzocht. De exacte kosten om op een 
warmtenet aan te sluiten is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de dichtheid van de 
woningen, type woning/complex (grondgebonden woningen of gestapelde bouw) en afstand tot de leiding. 
Enige houvast op dit moment zijn de ACM-tarieven. Voor specifieke de Oranjewijk (kenmerken) hebben wij 
een berekening gemaakt voor een warmtenet. We benadrukken dat in deze berekening specifiek voor de 
Oranjewijk is gemaakt en niet geldt voor alle woningen in Leiderdorp. Verder stellen wij in de RES 1.0 dat 
beleidsinstrumenten en financiën vanuit het rijk randvoorwaardelijk zijn voor de haalbaarheid en 
betaalbaarheid van de warmtetransitie.  

De warmtevraag in Leiderdorp geeft een relatief laag energieverbruik ten opzichte van andere gemeenten. 
Wat is hiervan de oorzaak?

Antwoord: Het energieverbruik  in de gemeente Leiderdorp is vooral toe te rekenen aan de gebouwde 
omgeving en mobiliteit. Leiderdorp heeft geen (zware) industrie in tegenstelling tot andere gemeenten. 

In de toekomstige warmtenet tracés zoals deze nu staan uitgetekend in de RES 1.0 komt Leiderdorp niet 
voor. Hoe komt de aansluiting van Leiderdorp op het WarmteLinQ (Gasunie) tracé tot stand? 

Antwoord: Het plaatje zoals opgenomen in de RES 1.0 (pagina 51) is indicatief. Het doel van het plaatje is 
om mogelijke warmte verbinding tussen Rotterdam en Leiden weer te geven. Er is nog geen besluit 
genomen hoe het tracé binnen de Leidse regio definitief gaat lopen. 

Welke alternatieven zijn er voor het warmtenet? Dit mede gezien het feit dat de toekomst hiervan nog 
onzeker is en de strategie hier voor een belangrijk deel op leunt.

Antwoord: Alternatieven voor warmtenetten zonder restwarmte zijn warmtenetten die gevoed worden met 
geothermie, aquathermie of zonthermie. Alternatieven voor warmtenetten zijn individuele oplossingen met 
warmtepompen. Volledig inzetten op deze oplossingen zal een aanvullende elektriciteitsvraag met zich 
meebrengen. Het inzetten van groen gas of waterstof behoort tot de mogelijkheden. We merken wij op dat 
de beschikbaarheid van groengas en waterstof op dit moment heel beperkt is. 

Klopt onze aanname dat er voor Leiderdorp geen mogelijkheden zijn voor GeoThermie?



Antwoord: Ja, die mogelijkheden voor Geothermie lijken beperkt, op basis van de onderzoeken die tot nu 
gedaan zijn.

Welke mogelijkheden zijn er voor AquaThermie in Leiderdorp?

Antwoord: De mogelijkheden voor AquaThermie binnen Leiderdorp zijn beperkt. Wij verwijzen hiervoor 
naar www.aquathermieviewer.nl.

Welke andere innovaties zijn er realistisch voor Leiderdorp (warmte of energie uit asfalt bijvoorbeeld)?
Antwoord: In de RES 1.0 hebben wij een potentie opgenomen voor zonthermie (warmte uit zonne-
energie). De toepasbaarheid van asfaltwarmte is op dit moment beperkt. 

Welke consequenties zijn er voor Leiderdorp verbonden indien wij ons niet aansluiten op het warmtenet 
vanuit Rotterdam? 

Antwoord: Leiderdorp zal dan aangewezen zijn op alternatieve oplossingen (zie vraag 4). Hierbij willen we 
opmerken dat de bovenregionale bron als restwarmte en op termijn geothermie een goed alternatief is om 
de warmtevraag op te vangen en elektrificatie van de warmtevraag en
daarmee de ruimtelijke claims te beperken.

Hoe divers is de woningvoorraad nu in Leiderdorp qua energielabel? Is hier een overzicht van?

Antwoord: Ja, via de  Warmte transitie atlas (arcgis.com) kunt u inzicht krijgen in de woningvoorraad van 
de gemeente Leiderdorp. 

Hoe kijkt de wethouder naar mogelijkheden voor lokale opslag van warmte? Dit onderdeel is onderbelicht 
binnen de RES 1.0.

Antwoord: Lokale opslag kan een onderdeel vormen in de businesscase van een warmtebedrijf. In principe 
staat Leiderdorp er niet negatief tegenover, mits het geen ontoelaatbare risico’s oplevert voor het milieu.

Wat gaat het Leiderdorp kosten om 1.200 woningen aan te sluiten op het warmtenet met restwarmte uit 
Rotterdam? Aan welke kosten moeten wij denken per woning? Hiervoor heeft inmiddels een scenario 
berekening plaatsgevonden. Kunnen wij deze gegevens ontvangen? En wat zijn de subsidiemogelijkheden 
voor inwoners? 

Antwoord: Kosten per woning zijn nog onbekend en afhankelijk van verschillende factoren. Op dit moment 
zijn we de transitievisie warmte aan het opstellen. Tijdens dit proces kijken we per wijk wat het beste 
alternatief is om van het aardgas af te stappen. Afhankelijk van de alternatieven kan in kaart worden 
gebracht wat de financiële impact is. We hebben in het verleden in de regio een scenarioberekening 
gemaakt. Deze  was gebaseerd op uitgangspunten die sterk afwijken van de huidige en is daarom 
achterhaald en niet meer betrouwbaar.

Geeft Gasunie een levergarantie voor de restwarmte uit Rotterdam? 
Antwoord: Nee, Gasunie verzorgt alleen het transport van warmte tussen Rotterdam en Leiden en 
daarmee de transportinfrastructuur. Het bedrijf dat in de toekomst de warmte in Leiderdorp moet 
distribueren (en dat nu nog niet bekend is) wordt in principe verantwoordelijk voor de inkoop van de te 
leveren warmte.

Is het een onomkeerbare investering als wij ons nu aan het warmtenet committeren?
Antwoord: De besluiten die nu voorliggen gaan over samenwerken op de warmtetransitie in de Leidse 
regio en niet over commitment aan investeringen of een afnamegarantie op warmte.

Is er al onderzoek gedaan naar lokale restwarmte in Leiderdorp?

Antwoord: Ja, Leiderdorp heeft weinig lokale restbronnen. Leiderdorp beschikt alleen over 
restwarmtebronnen in de categorie supermarkten. 

Besparen: 
Hoe zit het met industrie, landbouw, bedrijven? Wie zijn de grote verbruikers in Leiderdorp?

Antwoord: Circa 1% van het energiegebruik in Leiderdorp is toe te rekenen aan de categorie ‘industrie’ en 
0.1% aan landbouw. Netwerkbeheerder stellen de gemiddelde levering van energie per postcode 6-
gebied. Dit betekent dat wij niet exact na kunnen gaan waar onze grootverbruikers zitten. 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=4c8e61a776eb4a6e8aaec99653d22b62#:~:text=De%20Warmte%20Transitie%20Atlas%20(WTA,duurzame%20warmtebronnen%20als%20potenti%C3%ABle%20restwarmtebronnen.


Zijn de effecten van het thuiswerken in Leiderdorp zichtbaar in het energieverbruik en de effecten in 
verbruik van mobiliteit?

Antwoord: De 2020 energiegebruiken zijn op gemeenteniveau nog niet beschikbaar. 

Opwekken: 
Klopt het dat er binnen het zoekgebied langs de A4, door wettelijke beperkingen (afstand tot snelweg, 
bebouwing en HSL), geen ruimte is voor het plaatsen van windmolens?

Antwoord: Theoretisch zijn er (kleine) plekken langs de A4 in Leiderdorp die niet wegvallen door het 
toepassen van de minimale wettelijke restricties. Hier is geen rekening gehouden met adviesafstanden en  
is afhankelijk van de omvang van de turbine. Voor de RES is uitgegaan van een 3.6 MW turbine.

Wij lezen een stevige groei van vraag naar elektriciteit door toename elektrisch rijden en warmtepompen. 
Is dit geen contradictie met de behoefte om te besparen?
In hoeverre is er in Leiderdorp nog behoefte aan het opwekken van zon in het buitengebied? Leveren de 
grote en kleine daken voldoende TWh op?

Antwoord: Er is geen opwekdoel per gemeente vanuit de RES, dus ‘voldoende’ is lastig te beantwoorden. 
Zon op dak alleen is om twee redenen in de RES-regio niet voldoende om de doelstelling te halen. Ten 
eerste omdat de te verwachten opbrengst van zon op dak niet voldoende is in TWh om de ambitie voor 
2030 te halen. Ten tweede omdat zon op dak ca. 10% draaitijd heeft (dus elektriciteit produceert), 
waardoor er een mix van bronnen nodig is, bijvoorbeeld productie uit zon én wind. 

Hoe gaat de gemeente de belemmeringen bij bewoners en ondernemers voor “zon op daken” binnen de 
bebouwde omgeving wegnemen?

Antwoord: Op dit moment ligt de focus op het ondersteunen en stimuleren van inwoners en ondernemers. 
Dit doen we door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van informatie via o.a. het Duurzaam Bouwloket, het 
inzichtelijk maken van kansen en begeleiden van ondernemers door middel van haalbaarheidsstudies. 
Binnen de RES hebben wij zon op dak als aparte thema benoemd. Het is bedoeling dat we binnen deze 
uitvoeringslijn instrumenten en aanpakken ontwikkelen om te versnellen met zon op dak.  

Welke mogelijkheden ziet de wethouder om te participeren in energieopwekking binnen andere gemeenten 
in de regio (vb. participeren in windmolens langs de N11 in Zoeterwoude)?  

Antwoord: Deze mogelijkheden zijn niet onderzocht. 

Welke resultaten heeft de GOED campagne tot dusver opgeleverd in energiebesparende maatregelen en 
in hoeverre wordt hierin onderscheid gemaakt tussen inwoners en ondernemers?

Antwoord: De GOED-campagne is er als activerend communicatieplatform op het gebied van 
duurzaamheid  op gericht om onze inwoners te helpen en te inspireren zelf aan de slag te gaan. 
Ondernemers worden zoveel mogelijk direct benaderd over relevante ontwikkelingen en activiteiten 
(bijvoorbeeld energiescans en traject zonnepanelen). Onder de GOED-noemer worden naast informatie 
(zoals financieringsmogelijkheden) en inspiratie (tips, ervaringsuitwisseling),  initiatieven en acties van de 
gemeente én van inwoners onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de teGOEDbon-actie, NK 
Tegelwippen, GOED inzamelen, de EnergieAmbassadeurs en Leiderdorpse Straatjutters. Hoeveel 
inwoners daadwerkelijk sec door de GOED-campagnes zijn overgegaan op energiebesparende 
maatregelen is niet goed meetbaar, omdat ook andere informatie of activiteiten hier (mede) aan 
bijgedragen kunnen hebben. Voor specifiek de actie GOED inzamelen willen wij het derde kwartaal van dit 
jaar zowel on- als offline een effectmeting doen op basis van kennis, houding en gedrag. Door de 
(actiegerichte) communicatie omtrent de vier duurzame thema’s zoveel mogelijk onder de GOED-paraplu 
te laten plaatsvinden, draagt dit bij aan de zichtbaar- en herkenbaarheid voor inwoners. 

Ziet u de besluitvorming over het Warmtenet als onderdeel van deze RES 1.0 of als apart beslispunt?

Antwoord: Besluitvorming over regionale samenwerking warmtetransitie is een nadere uitwerking van de 
RES 1.0. Dit betekent dat de besluiten elkaar beïnvloeden. Mocht de regio geen toegang krijgen tot de 
restwarmte vanuit Rotterdam dan dit impact hebben op de RES. 



Leiden zelf heeft erg weinig zoekgebieden. Wat is hiervan de reden? 

Antwoord: De gemeente Leiden is een zeer verstedelijkt gebied met beperkte ruimte. Op basis van de 
veiligheidsrestricties zijn zoekgebieden voor grootschalige opwek van energie niet mogelijk. 

Kunt u bevestigen dat windmolens en schakelstations het schadelijke broeikasgas Zwavelhexafluoride 
uitstoten? Welke milieueffecten zijn hierdoor te verwachten? Is er reeds een specifiek milieueffect rapport 
aanwezig?

Antwoord: antwoord volgt 

Op dit moment is het fiscaal interessant om, met zonnepanelen, niet meer op te wekken dan je eigen 
gebruik. Terugleveren is niet interessant. Kan de wethouder aangeven welke mogelijkheden er zijn om het 
terugleveren van extra energie interessanter te maken voor huiseigenaren?

Antwoord: De gemeenten hebben geen instrumenten om teruglevering van energie financieel 
aantrekkelijker te maken. Dit is een taak die bij het Rijk ligt. Wij verwachten dat met de afschaffing van de 
salderingsregeling er meer ingezet gaat worden op opslag van energie. 

Mobiliteit: 
Hebben wij ook hoge impactlocaties (zoals Keukenhof, Archeon, etc.) in Leiderdorp en welke criteria 
worden hieraan gesteld? Ook voor de winkelgebieden bijvoorbeeld?

Antwoord: In Leiderdorp zijn geen hoge impactlocaties van het kaliber Keukenhof en Archeon aanwezig. 
Wel is de rijksweg A4 een drukke verkeersader die door de gemeente Leiderdorp loopt.

Hebben wij ook werkgelegenheidslocaties in Leiderdorp en welke impact hebben deze locaties op de 
energievraag?
Antwoord: Ja er zijn werklocaties in Leiderdorp. De bedrijven die actief zijn in Leiderdorp vallen in de lichte 
vorm van bedrijvigheid. Zoals hierboven geconstateerd zijn de sectoren gebouwde omgeving en mobiliteit 
nagenoeg verantwoordelijk voor het energieverbruik. 

Hoeveel laadpalen staan er in de planning voor Leiderdorp? 
Antwoord: Op dit moment worden Prognosekaarten opgesteld die inzicht geven in de behoefte naar 
laadpalen voor 2025 en 2030. Eerdere prognoses uit 2018 voorspelde dat er in 2020 behoefte zou zijn aan 
79 openbare laadpalen en in 2025 aan 189 openbare laadpalen. Eind 2020 waren er 80 openbare 
laadpalen gerealiseerd met het openmarkt-model van de gemeente Leiderdorp. Daarnaast zijn er ook 
openbare laadpalen op privé-terrein aanwezig zoals bij Winkelhof, McDonalds, Lidl en het Alrijne 
ziekenhuis.

Hoe gaan wij de laadpalen-infrastructuur in Leiderdorp voorzien van duurzame energie? 
Antwoord: Dit ligt bij de marktpartijen die via het open-marktmodel actief zijn in Leiderdorp. De 
marktpartijen die nu actief zijn in Leiderdorp leveren groene energie.

Hoe kijkt de wethouder aan tegen het weren van “vervuilend” verkeer? Bijvoorbeeld door, net als Leiden, 
een milieuzone in te voeren? 
Antwoord: Op Europees niveau zijn er normen gesteld voor de emissies van gemotoriseerd verkeer. Deze 
normen worden steeds bijgesteld en zorgen ervoor dat gemotoriseerd verkeer steeds minder uitstoot. 
Tevens is in het regeerakkoord opgenomen dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos dienen te zijn. 

De trend van minder emissies per voertuig is duidelijk waarneembaar. Door deze regelgeving wordt het 
Nederlandse wagenpark steeds schoner, ook in Leiderdorp.
Het Leiderdorpse mobiliteitsbeleid richt zich op het faciliteren van verkeer en niet op het weren van 
specifieke verkeersdeelnemers. Wel is 1 van de pijlers duurzaamheid waarbij het beleid zich richt op een 
inhaalslag op het gebied van het fietsverkeer en voetgangers en het faciliteren en stimuleren van 
elektrificatie van vervoersmiddelen (oa. elektrische bussen en laadlocaties).

Bovengenoemde ontwikkelingen leiden er toe dat we op dit moment geen noodzaak zien op het meer 
weren van vervuilend verkeer door bijvoorbeeld het invoeren van een milieuzone.



Leiden zet stevig in op een autoluwe binnenstad. Hierbij worden busjes en vrachtverkeer geweerd. Welke 
consequenties heeft dit beleid voor Leiderdorp? 

Antwoord: Wij verwachten geen nadelige consequenties van het beleid autoluwe binnenstad.
Het project Leidse Ring Noord (LRN) is een project dat de autoluwe binnenstad van Leiden faciliteert. In 
het project LRN werken we samen met Leiden om de LRN te realiseren met onder als doel om de 
binnenstad van Leiden en de kern van Leiderdorp leefbaarder te maken door verkeer duidelijke 
invalswegen buiten het centrumgebied te bieden. Met de LRN faciliteren we dit autoverkeer, we 
verwachten dan ook geen nadelige effecten van het Leidse beleid ten gevolge van de autoluwe 
binnenstad.

Wat is de grootste veroorzaker van de substantiële toename van CO2 uitstoot vanuit mobiliteit in 
Leiderdorp tussen 1990 en 2018? 

Antwoord: De cijfers uit de klimaatmonitor laten zien dat er een forse toename van CO2-uitstoot door 
verkeer en vervoer waarneembaar is in de periode 1993-2000. Dit wordt veroorzaakt door 
verkeerstoename op de A4. 

Participatietraject: 
Hoe is het Leiderdorpse participatieproces verlopen? Hoeveel % van de bewoners heeft gereageerd en 
geparticipeerd in Leiderdorp? 

Antwoord: Een exact percentage is niet te geven, aangezien wij verschillende middelen hebben ingezet, 
waar ook enige overlap in deelname kan bestaan. Het grootste respons hebben wij behaald met de online 
enquêtes. Aan de eerste enquête hebben 305 inwoners deelgenomen. 53 inwoners en stakeholders 
hebben deelgenomen aan de online sessies en 273 inwoners aan de tweede enquête. Daarnaast hebben 
wij drie rondes straatgesprekken willen houden, waarvan wij er helaas maar 1 hebben kunnen uitvoeren 
ivm de aangescherpte coronamaatregelen medio december 2020. De volledige notitie met opbrengsten uit 
het lokale participatietraject is te vinden op www.leiderdorp.nl/res. Met een huis-aan-huis ansichtkaart in 
heel Leiderdorp, een pagina in het Leiderdorps Weekblad en social media campagnes hebben wij zoveel 
mogelijk mensen bekend willen maken met ons proces naar een RES, wat dit inhoudt, wat dit voor de 
inwoner betekent en hoe zij hierover mee kunnen denken. 

Er is door Emma een onderzoek gedaan bij bewoners. Zijn de gegevens ook specifiek voor Leiderdorp 
beschikbaar?

Antwoord: Ja, voor Leiderdorp heeft EMMA dit gespecificeerd in lokale uitkomsten. Ook deze zijn te vinden 
op www.leiderdorp.nl/res 

Welke belangen wegen in het participatietraject het zwaarst?

Antwoord: Wegens het hoge abstractieniveau van de RES, hebben wij onze communicatie en participatie 
zoveel mogelijk ingezet om onze inwoners bekend te maken met de RES, uit te leggen wat dit inhoudt 
(kennis), te pijlen hoe onze samenleving hierover denkt, welke kansen men ziet en waar men zich zorgen 
om maakt (houding) en wat men bereid is om ook zelf te doen (gedrag). Tijdens de sessies hebben wij 
ingezoomd op kansen voor opwekken van energie. Hierin zijn ook de zorgen en de bezwaren besproken. 

Aan de hand van de participatieactiviteiten kunnen wij dus geen uitspraak doen over draagvlak onder heel 
Leiderdorp, maar geeft een eerste beeld. Deze nuance is ook opgenomen in de opbrengstennotitie. Bij de 
concrete plannen die uit de RES zullen voortkomen, zal ook maximale participatie plaatsvinden

Proces RES:
Stel de raad gaat akkoord, hoe ziet dan het vervolgtraject eruit en welke beslismomenten komen er 
regionaal en lokaal nog aan? 

Antwoord: na vaststelling van de RES wordt verwacht dat gemeenten aan de slag gaan met het lokaal 
verankeren van de RES 1.0. Gemeenten besluiten zelf hoe zij dit vorm geven, dit kan gedaan worden door 
het opstellen van een lokale energiestrategie (LES). De LES wordt weer vertaald in de omgevingsvisie en 
verder uitgewerkt in een omgevingsplan. De raad zal deze plannen moeten vaststellen. Daarnaast zal in 
de RES-regio gewerkt worden aan de RES 2.0. We verwachten die in 2023 aan de raad aan te bieden. 

Welke consequentie heeft het als Leiderdorp niet meegaat in de RES 1.0? 

http://www.leiderdorp.nl/res
http://www.leiderdorp.nl/res


Antwoord: De status van de RES 1.0 als gezamenlijk document wordt afgezwakt wanneer een of meerdere 
partijen de RES 1.0 niet vast stellen. Wanneer een partij niet langer deelnemer wil zijn in het RES-proces, 
valt zij terug op haar eigen doelstellingen. Indien dit zich voordoet zal bekeken moeten worden 
of er onderdelen wel binnen de bevoegdheden van partijen kunnen worden uitgevoerd en wat er nodig is 
om toch tot gezamenlijkheid te kunnen komen. Het is aan de regio om de impact van de afwijkingen in 
besluitvorming te bepalen en daarmee ook de status van de RES 1.0. 

Algemeen:
Het procesplan RES 2.0 welke in het najaar wordt voorgelegd aan het college. Kan de Raad dit document 
eveneens ontvangen?

Antwoord: Ja, het procesplan om te komen tot de RES 2.0 wordt met de raad gedeeld. 

In de RES wordt er niks gezegd over de woonlastenneutraliteit. Kan hiervoor een lokale doorberekening 
worden gemaakt?

Antwoord: Dat klopt. Vanwege het hoge abstractieniveau van de RES is er geen financiële doorvertaling 
gemaakt. In het nationaal Klimaatakkoord is woonlastenneutraliteit als uitgangspunten genomen. In de 
lokale beleidsplannen zoals wijkuitvoeringsplannen zal deze financiële vertaling gemaakt moeten worden. 


