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Geachte heer/mevrouw,
Op 25 mei a.s. ligt de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) voor in Commissie Stedelijk Ontwikkeling
van de gemeente Leiden met als doel deze voor 1 juli in de gemeenteraad vast te stellen. Het aannemen
van de RES 1.0 heeft verstrekkende gevolgen omdat de RES 1.0 kaderstellend is voor de uitvoering van
de energietransitie.
Daarom moet de RES 1.0 overtuigend aantonen dat de huidige energievoorziening vervangen wordt
door een nieuwe energievoorziening die daadwerkelijk betaalbaar, betrouwbaar en haalbaar is voor
burgers en bedrijven.
De door het Klimaatakkoord opgelegde doelen zijn niet gevalideerd maar klakkeloos overgenomen.
Ontnemen van aardgas is doel geworden terwijl een zakelijke analyse dat allerminst zou uitwijzen.
De financiële consequenties zijn niet in kaart gebracht. Technische haalbaarheid is niet onderbouwd. De
te verwachten CO2 reductie is niet gekwantificeerd. Hoe de leveringszekerheid geborgd wordt, is niet
onderzocht.
Er is geen ontwerp voor het gehele nieuwe energiesysteem als het project klaar is. Er wordt alleen
gekeken naar een jaartal onderweg, 2030. En er wordt alleen gekeken naar deel-ontwerpen en niet naar
het totaal. Er is daarom een groot risico dat verkeerde maar onomkeerbare beslissingen genomen
worden.
Bijvoorbeeld: Er wordt nu aan u gevraagd in te stemmen met de Rotterdamse restwarmte, een investering voor
meer dan vijftig jaar. Maar wat als er te weinig afval is door de circulaire economie, als de raffinaderijen nog
maar een fractie van hun huidige energie gebruiken en geothermie, dat nog onbekende risico’s kent, tegen valt.
Wat blijft er over van de CO2 reductie als er bijgestookt moet worden: gedurende de hele winter en voor de
transportverliezen in de orde van 25%. Dat alles is niet onderzocht. Anderzijds wordt de veelbelovende
waterstof technologie buiten de deur gehouden omdat er dan nu voor de Rotterdamse restwarmte besloten zou
moeten worden.

De overheid verkoopt de burger mooie praatjes maar negeert vragen. De Merenwijk talkshow van 8
april is daar een hilarisch voorbeeld van, de gemeente had het over radiatorfolie terwijl alle wezenlijke
vragen van bewoners genegeerd zijn. Zolang een enquête verhuld dat bewoners 50.000 euro of meer
moeten investeren door het in erfpacht geven van hun eigen grond, terwijl daarmee bovendien geen- of
een marginale CO2 reductie behaald wordt, is deze nietszeggend. Vraag dan of bewoners het eens zijn
met een waardedaling van hun woning met tenminste 50.000 euro.
Omdat deze RES 1.0 niets zegt over kosten en haalbaarheid maar wel onomkeerbare vergaande
besluiten in gang zet op basis van een incompleet ontwerp, vragen wij u met klem niet in te stemmen
met deze Regionale Energie Strategie.
Wij zijn graag bereid tot het verschaffen van meer informatie.
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