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Ik ben Tineke Mook, bestuurslid van Coöperatie Energiek Leiden. De coöperatie, met 60 leden, zet zich 
in voor de energietransitie in de stad. Wij willen graag onze zorgen bij u onder de aandacht brengen 
rond de aanleg van WarmtelinQ en wijkdistributienetten. 

Er liggen vergevorderde plannen voor een regionale warmtetransportleiding tussen Vlaardingen - 
Den Haag, en verder naar Leiden. Bewoners in Holland Rijnland, en met name in de Leidse regio, 
krijgen met deze nieuwe warmte te maken. Coöperatie Energiek Leiden maakt zich hier zorgen over, 
omdat we zien dat belangen van bewoners niet worden meegenomen in de besluitvorming.  

We hebben een aantal punten op een rij gezet die volgens ons aandacht vragen en doen 
aanbevelingen: 

1. De besluitvorming is niet onafhankelijk 
De aanleg van WLQ+ is verweven met de leveringsverplichtingen die het Warmtebedrijf 
Rotterdam (WbR) en daarmee de provincie en Rotterdam als aandeelhouders zijn aangegaan 
met Vattenfall. Deze afhankelijkheid van de belangen van één marktpartij is niet wenselijk. Het is 
niet duidelijk of en in hoeverre de besluitvorming over het regionale warmtenet hierdoor 
beïnvloed is. Besluitvorming kan alleen op basis van een transparante en degelijke 
maatschappelijke kosten baten analyse plaatsvinden.  
 

2. Inwoners worden niet betrokken bij de besluitvorming 
Inwoners van Leiden wonen in wijken die mogelijk worden aangesloten op het warmtenet, of dat 
al zijn. Aansluiting op een warmtenet heeft gevolgen achter de voordeur van hun eigen huis. Zij 
hebben bovendien een contract met de warmteleverancier en zijn daarmee direct 
belanghebbende. Het ligt dus voor de hand dat zij betrokken worden bij de besluitvorming. Dat is 
nu niet het geval.  

 
3. Restwarmte drukt andere oplossingen uit de markt 

De warmtevraag is groot in onze regio. Het is dan ook wenselijk om zoveel mogelijk soorten 
bronnen van warmte te ontwikkelen. In een aantal wijken werken bewoners aan lokale plannen. 
Lokale warmtebronnen concurreren straks op kostprijs en duurzaamheid met relatief goedkope 
restwarmte uit Rotterdam. Op deze manier is geen project meer rendabel of financierbaar en 
verliezen we bronnen die hard nodig zijn. Behoud van flexibiliteit, diversiteit en ruimte voor 
innovatie is van groot belang.  
 

 
Aanbevelingen 
 Zorg dat de wijkdistributienetten open staan voor invoeden door lokale 

(lagetemperatuur)bronnen. 
 Eis van de warmteleverancier dat hij warmte van lokale bronnen afneemt. 
 Geef afnemers/bewoners de vrijheid om alternatieve niet-collectieve warmteoplossingen te 

ontwikkelen en te kiezen, ook in gebieden ('kavels') waar een collectief warmtenet wordt 
ontwikkeld.  



 Geef ruimte voor innovatie van de eigendomssituatie in de warmtemarkt 
(‘warmteschappen’1), zodat het mogelijk is om lokale warmtebronnen en -netten in eigen 
beheer te ontwikkelen zonder winstoogmerk. 

 Zorg voor een zorgvuldiger besluitvormingsproces rond de transitievisie warmte en de 
wijkuitvoeringsplannen en benader inwoners en betrokken bewonersinitiatieven daarvoor 
proactief. Een aankondiging in de Stadskrant is niet voldoende. 

 Ontsluit de kennis en besluitvormingsstukken over de energietransitie beter. 

Circa 3:30 minuten 

 

 

 

 
 


