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Leiden, 2022-02-28

Beste TegenGas sympathisant,

De 1000ste petitie van BurgerInitiatief TegenGas Merenwijk is zaterdag jl.

ingeleverd. Daarmee is de komst van een commercieel warmtenet nog veel

onzekerder geworden. 

Harry Dekker is nr. 1000. Hij benadrukt dat ‘warmtenetten met aanvoer van een

groot deel van industriële restwarmte of van afvalverbranding zover van Leiden

pure verspilling is. Waarom de restwarmte niet gebruiken om ter plekke

waterstofgas te produceren of elektriciteit op te wekken? Je zit er als bewoner

bovendien tientallen jaren aan vast en je keuzevrijheid bestaat alleen nog in

theorie. Dit plan moet zo snel mogelijk van tafel. Er is bijvoorbeeld een

alternatief plan om aardgas te vervangen door waterstofgas. Het bestaande

gasdistributienet en gastoestellen kunnen daarvoor relatief eenvoudig en

goedkoop worden aangepast.’. Zijn echtgenote Bea vult aan ‘Wij zijn al sinds

1970 geïnspireerd door de Club van Rome. Zuinig met de natuur en geen

investeringen doen in langlopende projecten waarvan de positieve uitwerking

op de natuur niet duidelijk is.’

‘Deze mijlpaal van 1000 steunbetuigingen is veel sneller bereikt dan we

dachten’ zegt Oscar Gennissen, voorzitter van TegenGas Merenwijk. ‘De petitie

wordt massaal online getekend, maar het is ook boeiend als bewoners de

petitie komen afgeven. Velen bellen aan en geven ook met woorden veel steun

aan onze actie. De argumenten slaan duidelijk aan en verspreidden zich snel’.

De gemeente moet nu serieus werk maken van alternatieven’, zo vervolgt hij.
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De petitie wordt op 10 maart vóór het debat in de gemeenteraad over de

Transitievisie Warmte aan de fractievoorzitters aangeboden. Tot die tijd is er

nog steeds alle gelegenheid te tekenen en dat gebeurt ook. De Merenwijkers

vinden het onverantwoord om onomkeerbare besluiten te nemen die honderden

miljoenen euro’s kosten. Er is daarnaast in het geheel niet vastgesteld dat de

pijpleiding naar Leiden de CO2 uitstoot substantieel vermindert. Wel is duidelijk

dat de kosten voor bewoners fors zullen oplopen. 

Een voorbeeld daarvan is de berekening van TegenGas van de kosten voor het

vastrecht. Voor gas is dat rond de € 70,- en voor het warmtenet wordt dat €

1500,- per jaar. De levensduur van een warmtenet is zeker 40 jaar. De overstap

van een cv-ketel naar het warmtenet betekent in die periode dus een

kostenverhoging van € 2800,- naar € 60.000,- (!). Daarvan alleen zou je het al

koud krijgen. 

‘We hebben gesproken met leden van de gemeenteraad. De zorgen die we

hebben vinden op veel plaatsen gehoor. Dat maakt de discussie op 8 maart in

de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en op 10 maart in de gemeenteraad nog

veel interessanter’. Gennissen heeft er ‘alle vertrouwen in dat nog vele

Merenwijkers zullen volgen bij het tekenen van de petitie. Het helpt bovendien

dat er op zeer korte termijn gemeenteraadsverkiezingen zijn’. 

Met warme groet,

BurgerInitiatief TegenGas Merenwijk

 

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. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met bestuurslid Cent van Vliet (06-13577348).

Copyright © 2022 TegenGas Merenwijk, All rights reserved.
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