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Verkenning restwarmteleiding
nee

Geachte Raad,
Vorig jaar hebben wij u verscheidene malen geïnformeerd over betrokkenheid van de regio
Holland Rijnland bij een verkenning voor een restwarmteleiding Rotterdam-Leiden: de Leiding
over Oost (LoO). Uiteindelijk werd de aanbesteding van deze leiding gestuit. Met deze brief
informeren wij u over een nieuwe verkenning voor een restwarmteleiding.
Aanleiding
In het najaar van 2019 hebben het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en
Gasunie een convenant ondertekend met het oog op realisatie van de Leiding door het Midden
(LdM) tussen Rotterdam en Den Haag. Hierbij wordt de mogelijkheid onderzocht deze leiding
door te trekken tussen Den Haag en Leiden (LdM+). Voor een verkenning van de LdM+ en een
vergelijking met de LoO is begin dit jaar een kerngroep geformeerd bestaande uit
vertegenwoordigers van EZK, Gasunie, provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam,
Warmtebedrijf Rotterdam (WbR) en gemeente Leiden. Het Warmteparticipatiefonds
(investeringsfonds van de provincie) is later toegevoegd aan het kernteam.
Op basis van een aantal onderzoeksresultaten heeft het kernteam besloten een volgende fase in
te gaan: een financiële doorrekening van het tracé dat het meest kansrijk wordt geacht. Vanaf
deze fase zijn de overige gemeenten van de Leidse regio en Katwijk bij het proces betrokken.
Hiervoor is een regionaal bestuursoverleg ingesteld, dat de inbreng van de regio in het
kernteam voorbereidt. Wethouder Spijker (Leiden) vertegenwoordigt de regio in het kernteam.
Een ambtelijke werkgroep levert, ondersteund door Berenschot, gegevens voor de doorrekening
aan.
Stand van zaken
Gezien de grote snelheid in het dossier 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 en hoe de besluitvorming eruit ziet. 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 van de regio Holland Rijnland blijkt, kan
restwarmte een belangrijke rol vervullen in een verduurzaming van de warmtevoorziening in dit
deel van de regio. Andere collectieve warmtetechnieken, zoals waterstof, geothermie 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). Wij benaderen deze ontwikkeling daarom als een unieke kans voor
Voorschoten. Aan het afnemen van restwarmte kunnen voor de gemeente echter ook financiële
en andere risico’s zijn verbonden. Samen met de andere betrokken gemeenten in de regio
brengen wij deze risico’s in beeld en maken ze beheersbaar.
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Zodra wij meer informatie hebben zullen we u op de hoogte brengen van het bod dat de
regiogemeenten hebben neergelegd en van de stappen in het vervolgproces.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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