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Leiden, 2022-02-19

Beste TegenGas sympathisant,

Het is hoog tijd om een tussenbericht aan u te zenden. Want er is volop

belangwekkend nieuws

Onze petitie is weer enige tijd live en het doet ons deugd u te kunnen melden

dat wij in luttele tijd reeds meer dan 600 handtekeningen binnen hebben. Dat is

nog niet genoeg, maar wel een zeer bemoedigend begin. Bijgesloten treft u een

raamposter aan. We denken dat het erg zou helpen als u die print en voor het

raam hangt de komende weken.

Voorts ziet u in bijlage een uitgebreide notitie waar onze mensen met hulp van

veel deskundigen weken aan gewerkt hebben en wat dus een weerslag is van

de deskundigheid van vele Merenwijkers. Wij hopen dat u na lezing met ons

eens zult zijn dat onze conclusies over de gemeentelijke plannen niet mals zijn.

Wij hopen dat dit, samen met onze petitie, de gemeente op andere plannen kan

brengen. Het lijkt ons tenminste terecht dat de gemeente de plannen uitstelt en

ruim de tijd neemt voor nader en ruimer onderzoek.

Graag willen wij ook uw aandacht voor een volgende wijkbijeenkomst. Deze is

gepland op dinsdag 8 maart om 20.00 uur. Over zowel de agenda en wellicht

ook de locatie… zullen wij u nader berichten, maar houdt uw agenda vast vrij.

Tot slot heel kort. Wij merken dat we zo af en toe worden “geframed” als de

Subscribe Past Issues Translate

TegenGas | Nieuwsflits    Gemeentelijke Plannen Onvera... https://us5.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u...

1 of 4 2/19/22, 11:58

https://us5.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=1522c034161a375fdabdcf5cb&id=31d5fbdcd1
https://us5.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=1522c034161a375fdabdcf5cb&id=31d5fbdcd1
https://www.tegengasmerenwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-18-raamposterTegenGas.pdf
https://www.tegengasmerenwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-18-raamposterTegenGas.pdf
https://www.tegengasmerenwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-18-artikel-Transitievisie-Warmte-onverantwoord-def-logo.pdf
https://www.tegengasmerenwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-18-artikel-Transitievisie-Warmte-onverantwoord-def-logo.pdf
http://eepurl.com/hG8ZO5
https://us5.campaign-archive.com/home/?u=1522c034161a375fdabdcf5cb&id=66a66b2ad5
javascript:;


“Tegenpartij”.

TegenGas dient slechts één belang en dat is het belang van de burger in de

Merenwijk. Wij vinden dat die recht heeft op deugdelijke en transparante

plannen voor duurzame, haalbare maar ook betaalbare voor energie. En wij

vinden dat die belangen niet gediend zijn met overlevering aan megalomane

projecten waarin de burger, voor tientallen jaren wordt uitgeleverd aan een

monopolist, waardoor ook potentieel mooie innovaties worden gesmoord.

Laat u ook niet in de luren leggen door de opmerking dat er nog zogenaamde

“wijkuitvoeringsplannen” komen waarin alles nog open is en u nog wat te

zeggen zou hebben. Het voorstel dat nu voorligt heeft onomkeerbare

consequenties voor uw energietoekomst en borgt uw keuzevrijheid zeker niet.

Kortom lees de stukken en blijf scherp.

Met warme groet,

BurgerInitiatief TegenGas Merenwijk

Bijlagen: 

• Persbericht

• Notitie ‘Plannen Transitievisie Warmte onverantwoord’. Met als ondertitel

‘Rekening bij bewoners en veel verliezen’

• raamposter

 

Tot slot: Spreek over de energietransitie met uw buren en bekenden en maak duidelijk dat uw warmtevoorziening en

keuzevrijheid op het spel staan. Geef deze nieuwsbrief door, plaats hem op uw Facebook, LinkedIn, Insta en Twitter.

Ook zij kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief Aanmelding Nieuwsbrief.

Bekenden, minder bekenden en familieleden en vrienden kunnen de petitie tekenen.

Vraag hen de petitie te tekenen.

We kunnen als TegenGas nog wel wat slimme en practische handjes kunnen gebruiken. Wij

zijn onafhankelijk. TegenGas kan alleen blijven opkomen voor uw belangen door uw donatie. 

-----------------------------------------------

PERSBERICHT Plannen Transitievisie Warmte onverantwoord

Rekening bij bewoners en veel verliezen

18 Februari 2022

Subscribe Past Issues Translate

TegenGas | Nieuwsflits    Gemeentelijke Plannen Onvera... https://us5.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u...

2 of 4 2/19/22, 11:58

https://www.tegengasmerenwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-18-Persbericht-def-plannen-tvw-onverantwoord.pdf
https://www.tegengasmerenwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-18-Persbericht-def-plannen-tvw-onverantwoord.pdf
https://www.tegengasmerenwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-18-artikel-Transitievisie-Warmte-onverantwoord-def-logo.pdf
https://www.tegengasmerenwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-18-artikel-Transitievisie-Warmte-onverantwoord-def-logo.pdf
https://www.tegengasmerenwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-18-artikel-Transitievisie-Warmte-onverantwoord-def-logo.pdf
https://www.tegengasmerenwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-18-artikel-Transitievisie-Warmte-onverantwoord-def-logo.pdf
https://www.tegengasmerenwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-18-raamposterTegenGas.pdf
https://www.tegengasmerenwijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-18-raamposterTegenGas.pdf
https://tegengasmerenwijk.us5.list-manage.com/track/click?u=1522c034161a375fdabdcf5cb&id=52cf00ba0d&e=8266710154
https://tegengasmerenwijk.us5.list-manage.com/track/click?u=1522c034161a375fdabdcf5cb&id=52cf00ba0d&e=8266710154
https://tegengasmerenwijk.us5.list-manage.com/track/click?u=1522c034161a375fdabdcf5cb&id=52cf00ba0d&e=8266710154
https://petities.nl/petitions/geen-commercieel-warmtenet-in-de-merenwijk-in-leiden?locale=nl
https://petities.nl/petitions/geen-commercieel-warmtenet-in-de-merenwijk-in-leiden?locale=nl
https://tegengasmerenwijk.us5.list-manage.com/track/click?u=1522c034161a375fdabdcf5cb&id=8d11e73edc&e=8266710154
https://tegengasmerenwijk.us5.list-manage.com/track/click?u=1522c034161a375fdabdcf5cb&id=8d11e73edc&e=8266710154
http://eepurl.com/hG8ZO5
https://us5.campaign-archive.com/home/?u=1522c034161a375fdabdcf5cb&id=66a66b2ad5
javascript:;


Burgemeester en wethouders van Leiden willen in haar Transitievisie Warmte van het aardgas af

en het betreffende leidingennetwerk zo snel mogelijk verwijderen. De meeste woningen moeten

op een commercieel warmtenet worden aangesloten dat vooral wordt gevoed door een heel lange

pijpleiding met restwarmte uit Rotterdam.

Volgens een ruwe schatting is hiervoor een investering nodig van meer dan € 5 miljard. Ook voor

de Leidse bewoners zijn de kosten schrikbarend hoog. Voor woningaanpassingen worden de

kosten geschat op ruim € 3 miljard. Dat betekent een gemiddeld bedrag van € 60.000 (!) per

woning.

Het BurgerInitiatief TegenGas Merenwijk heeft met raadpleging van verschillende deskundigen

bijgevoegde notitie opgesteld over de plannen van de gemeente. De conclusies zijn ingrijpend.

Het zou onverantwoord zijn als de gemeenteraad een positief besluit neemt over deze

warmteleiding uit Rotterdam en de commerciële warmtenetten in verschillende wijken, waaronder

die in de Merenwijk.

De pijpleiding wordt in Rotterdam aangesloten op het Afvalverwerkingsbedrijf en de Shell

raffinaderij. De relatief ‘schone lokale restwarmte’ die bij opwekking van elektriciteit in de

Unipercentrale aan de Langegracht vrijkomt wordt vervangen door ‘vuile restwarmte’ uit

Rotterdam. We hebben ontdekt dat sprake is van enorme warmteverliezen bij de hoofdpijpleiding

en de fijnmazige warmtenetten in de wijken en straten. Dat kan wel oplopen tot 44%. Als we

daarnaast rekening houden met het rendement van de bron vraagt het plan van B&W dubbel

zoveel brandstof.

Een andere complicerende factor bij warmtenetten is dat van B&W Leiden alleen water op een

middentemperatuur mag worden aangeboden. Bewoners haken dan veelal af omdat ze hun

woningen tegen een zeer hoge prijs geschikt moeten maken voor deze temperatuur. Daardoor is

het zeer de vraag of een commerciële warmteleverancier met deze gegevens voldoende nieuwe

klanten kan vinden. Er is eigenlijk geen business case.

Daarnaast is gebleken dat een zeer relevant onderdeel van de nieuwe warmtevoorziening

nergens in de plannen wordt genoemd. De aanvoer van restwarmte uit Rotterdam dekt namelijk

lang niet alle behoeften. Bij wat kouder weer en dus zeker in de winter moet een nieuwe

warmtecentrale in Leiden deze zogenoemde piekvraag opvangen. TegenGas heeft uitgerekend

dat hiervoor een zogenoemde pieklastcentrale nodig is met drie keer de capaciteit van de

Unipercentrale aan de Langegracht. Hiervoor zal veel meer aardgas moeten worden gebruikt.

TegenGas vertolkt de mening van veel bewoners in de Merenwijk. ‘Een positief besluit over

commerciële warmtenetten is nu onverantwoord’. Zij doen dan ook een dringend beroep op de
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leden van de gemeenteraad op 10 maart niet met de plannen in te stemmen. Het is meer dan

noodzakelijk en zeer waardevol om alternatieven serieus te (laten) onderzoeken en te vergelijken

met met commerciele warmtenetten. De bewoners hebben recht op eerlijke informatie over een

haalbare, betaalbare en duurzame energietransitie. Bovendien hechten ze grote waarde aan

keuzevrijheid en zien geen heil in commerciële contracten waar ze tientallen jaren aan vast zitten.

Dat blokkeert tevens noodzakelijke innovatieve ontwikkelingen.

Inmiddels zijn de verkeerde keuzes van de gemeente in de Transitievisie Warmte bij de bewoners

van de Merenwijk doorgedrongen. Een petitie om de plannen van tafel te krijgen wordt breed

ondertekend. De petitie zal voor het debat in de gemeenteraad op 10 maart aan de voorzitters

van de fracties worden aangeboden.
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