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Beantwoording vragen D66 aardgasvrij wonen

Geachte Raad,
Door raadslid J. Schroot van de D66-fractie zijn op woensdag 29 januari 2020 vragen gesteld met
betrekking tot het aardgasvrij wonen in Voorschoten. De beantwoording van deze vragen treft u
hieronder aan.
Vraag 1. Wanneer ontvangen we de transitievisie warmte van het college?

Antwoord 1. Om tot een visie te komen doorloopt het college een aantal processtappen. Samen
met de Leidse regio gemeenten is zij bezig een inventarisatie op te stellen van warmtebehoefte en
warmteaanbod voor een grootschalig warmtenet (warmterotonde). Het gaat hier om een
verkenning en nog geen toezeggingen op afname. Het college baseert deze inventarisatie op
binnen Holland Rijnland verband uitgevoerde analyses specifiek voor Voorschoten. Het college zal
dit jaar een extern bureau vragen om een meer diepgaande technisch-economische analyse te
laten uitvoeren van deze, maar ook van overige duurzame warmte-alternatieven. Deze analyse kan
naar verwachting later dit jaar worden afgerond. Daarna zal het college een participatietraject
starten waarin de raad, maar ook bewoners, organisaties en andere belanghebbenden zullen
worden gevraagd om hun visie op de opgave te geven. Op basis van deze gegevens zal het college
een definitieve transitievisie warmte opstellen die aan de raad ter besluitvorming zal worden
voorgelegd uiterlijk eind 2021.
Vraag 2. Wat wordt de zeggenschap van individuele huishoudens in de te maken keuzes?
Zowel voor de nieuwbouw als in de bestaande bouw. Hoe langer we wachten met keuzes
per wijk of buurt, des te meer particulieren zelf oplossingen zoeken, logischerwijze doen
ze dat waarschijnlijk zonder het collectieve belang in mee te wegen. Welke
consequenties heeft dit? Hoe gaan we hier mee om? Graag lezen wij een reactie op
bovenstaande van het college met daarin tevens antwoord op de volgende deelvragen:
a.
Zijn over het verwarmen / koelen van de panden afspraken gemaakt met de
ontwikkelaars/bouwers? Graag een toelichting.
b.
Welke afspraken gaat het college maken met ontwikkelaars over verwarming en
koeling van de woningen? Graag een onderbouwing.
c.
Hoe weegt en hoe borgt het college het algemene belang van de bewoners van
bestaande panden ten op zichte van de keuze voor temperatuurregulering in de
nieuwbouwpanden?

d.
Hoe borgt het college een eerlijke verdeling van de lasten en de lusten binnen
onze gemeentegrenzen maar ook binnen de regio?
e.
Wat is de visie van het college op het advies van Holland Rijnland (brief 955 van 6
januari 2020) om een lokale energie strategie (LES) op te stellen.?
Antwoord 2. Het college zal in de opstelling van de transitievisie warmte en in de vorming van de
Regionale Energiestrategie invulling geven en zoveel mogelijk rekening houden met het individuele
belang en het collectieve belang. De transitievisie warmte is naast een technisch-economische
analyse ook een traject, waarin bewoners en andere belanghebbenden worden meegenomen. De
warmte oplossingen voor Voorschoten zijn daarnaast ook sterk afhankelijk van beschikbare
duurzame bronnen, waarvan er op dit moment nog weinig mogelijkheden zijn.
De transitievisie warmte is allereerst een visie hoe Voorschoten richting 2050 wijk voor wijk
duurzaam kan worden verwarmd en betreft met name een oplossing voor bestaande bebouwing.
Nieuwbouwontwikkelingen zijn sinds 1 juli 2018 gehouden aan het aansluitverbod van gas,
waardoor deze reeds aardgasvrij worden gebouwd. De transitievisie warmte geeft invulling aan een
lange termijn aanpak naar aardgasvrij. Met de transitievisie warmte worden de wijken die voor
2030 van het aardgas af gaan ook voorzien van een wijkuitvoeringsplan. Dit wijkuitvoeringsplan
wordt ook vastgesteld door de raad en geeft een meer gedetailleerde uitwerking van de
wijkgerichte aanpak. Hierin worden ook afspraken meegenomen met eventuele ontwikkelaars en
woningcorporaties.
Binnen de Regionale Energie Strategie wordt aan de tafel warmte gewerkt aan dit vraagstuk
(verkenning van de mogelijkheden voor alternatieve warmtebronnen), waarin ook de
warmterotonde een belangrijk rol kan spelen. Het uitgangspunt van het klimaatakkoord is dat de
energietransitie voor de gebouwde omgeving woonlastenneutraal kan worden uitgevoerd, waarbij
een eerlijke lastenverdeling dient te worden geborgd.
Het college zal invulling geven in het opstellen van een lokale energie strategie, allereerst door het
onderdeel energietransitie in het milieubeleidsplan vorm te geven. Dit beleid zal worden omgezet in
een programmatische aanpak, waarin de samenhang van de verschillende onderdelen worden
geborgd.
Vraag 3.Hoe borgt het college Voorschotense strategische energiebelangen met onze
andere buren dan die uit de Leidse regio (Wassenaar, Leidschendam/Voorburg)?
Antwoord 3: Welke warmteoplossingen het meest geschikt zijn is nog onderdeel van het technischeconomisch onderzoek van de transitievisie warmte. Hierin wordt gekeken volgens de triasenergetica. Er kan een onderverdeling gemaakt worden in hoog, midden en laag
temperatuurtechnieken. Binnen de laagtemperatuur oplossingen zijn all-electic of collectieve
warmtenetten (met verschillende bronnen) het onderscheid. Dit dient goed in beeld te zijn in
samenhang met beschikbare bronnen voordat keuze kunnen worden gemaakt. De strategische
belangen voor individuele gemeenten zijn onderdeel van de samenwerking tussen de verschillende
RES-regio’s. Voor warmte voor de regio Holland-Rijnland wordt momenteel samengewerkt aan de
warmterotonde, waarvan de warmtebron grotendeels is gelegen binnen het RES-gebied van Den
Haag-Rotterdam.
Vraag 4. Tot 1 april 2020 kunnen gemeenten zich bij het Rijk aanmelden voor de 2e
ronde proeftuin van het gas af. Hoe denkt het college over wel / niet inschrijven met een
Voorschotense wijk ? Graag een toelichting.
Antwoord 4: Het college zal zich niet aanmelden. Hiervoor zijn nog te weinig concrete aanleidingen
te noemen.

Vraag 5. Communicatie met inwoners is een van de ingewikkelde maar ook een van de
cruciale factoren om de transitie ‘van het gas af’ zo soepel als mogelijk voor alle
betrokkenen te realiseren. Er is nu al behoefte aan voorlichting, bijvoorbeeld voor
mensen wiens gasketel kapot gaat. Daarnaast is er kennis en zijn er ideeën waar we
gebruik van moeten maken.
a. Wanneer ontvangen wij een communicatieplan over ‘van het gas af’ en hoe borgt het
college de kwaliteit en met name de effectiviteit van dit plan?
b. Hoe organiseert het college participatie over ‘van het gas af’ en hoe borgt het college
de kwaliteit en met name de effectiviteit hiervan?
c. Hoe halen we slimme ideeën en inzichten op bij onze inwoners die vanuit een ander
perspectief naar deze opgave kijken en alleen al om die reden een nuttige aanvulling zijn
op alle ambtelijke en bestuurlijke kennis.
Antwoord 5: Binnen het opstellen van de transitievisie warmte zal een participatietraject met
inwoners plaatsvinden. De vorm hiervan is nog niet bepaald. Zie ook het antwoord op vraag 1.
Vraag 6. Welke afspraken worden in de prestatieafspraken gemaakt met de
woningbouwcorporaties over ‘van het gas af’? Wordt er bijvoorbeeld gesproken over
solidariteit met elkaar?
Antwoord 6: Het college betrekt de woningcorporaties actief in het opstellen van de transitievisie
warmte. Daarnaast maakt het college prestatie-afspraken die in afstemming zijn met de opgave
om van het aardgas af te gaan. Dit proces is nog gaande.
Vraag 7. Is er aandacht voor ‘gespikkelde’ VVE’s (flats met een combinatie van
individuele eigenaren en clustereigenaar zoals een pensioenfonds of corporatie) en hoe
ziet die aandacht er uit?
Antwoord 7: In het participatieproces van de transitievisie warmte zal hierover meer duidelijk
worden.
Vraag 8. Hoe wordt de 2 ton die we van de rijksoverheid ontvangen voor de transitie
besteed? (graag met een tijdspad)
Antwoord 8: Het college zet de 2 ton in voor het opstellen van de transitievisie warmte. Hierin is
aanvullende capaciteit nodig, communicatie-inzet en externe expertise op het gebied van
warmtealternatieven. Uiterlijk 2021 wordt de transitievisie ter vaststelling aangeboden aan de
raad. Zie ook het antwoord op vraag 1.
Vraag 9. Is het college bereid om een deskundige over (groen)waterstofgas met
raadsleden en inwoners hier over in gesprek te laten gaan, bijvoorbeeld in Holland
Rijnland verband?
Antwoord 9: Het college houdt alle opties open als het gaat om betaalbare en haalbare duurzame
warmtealternatieven. Na het opstellen van de transitievisie warmte wordt duidelijk of en hoe groen
gas tot de oplossingen kan behoren. Het college zal in de aanloop daarnaartoe de raad en inwoners
met behulp van externe expertise informeren over de mogelijkheden.
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