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Leiden, 2022-02-10

Beste TegenGassers, 

De spanning is door bewoners en deskundigen opgevoerd om de huidige voorstellen

van B&W over de energietransitie van tafel te krijgen. Dat blijkt dinsdagavond

duidelijk tijdens de bijeenkomst van de commissie Stedelijke Ontwikkeling van de

gemeenteraad. Vijf insprekers geven hun visie en het is opmerkelijk dat niemand

steun uitspreekt voor commerciële warmtenetten.

TegenGas heeft naar voren gebracht de Merenwijk uit het rijtje kansrijke wijken

voor commerciële warmtenetten te schrappen. Het is duidelijk dat bewoners geen

contracten willen met monopolisten waar ze tientallen jaren aan vastzitten. ‘Doe ons

dat niet aan’, betoogt Cent van Vliet. ‘De keuzevrijheid en betaalbaarheid voor

bewoners staan centraal’.

De gemeente heeft gekozen voor het aanbieden van warmte op middentemperatuur.

Dit betekent dat onze huizen aan de eisen van basisisolatie moeten voldoen. De

gemeente zegt dat vloer, muur, dak en glas moeten worden geïsoleerd. Een kostbare

zaak. Er zijn inschattingen gemaakt van € 50.000 tot zeker € 80.000 per woning. Dat

komt voor rekening van de bewoners. Een koude kermis. De gemeente verwerpt

deze bedragen maar komt niet zelf met een bedrag.

De plannen zijn niet of nauwelijks onderbouwd. Toch zegt de gemeente dat een
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warmtenet de goedkoopste oplossing is. Marja Roos, één van de bewoners van de

Merenwijk, vraagt zich af of hier nog sprake is van behoorlijk bestuur. De plannen

zijn niet zorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd. Bovendien weet de burger niet wat

de gevolgen zijn en het zeer de vraag of wel sprake is van fair-play. Er moet een

nieuw rapport komen waar alle alternatieven goed onderbouwd, transparant en

consistent kunnen worden vergeleken.

Een andere inspreker, Prof. Van Marrewijk van de TU Delft, doet een scherpe

uitspraak. Hij ziet dat er de komende jaren verrassende innovaties zullen opborrelen

die een nieuwe impuls geven aan de energietransitie. Als we nu kiezen voor

warmtenetten, zitten we daar voor tientallen jaren aan vast. ‘Warmtenetten hebben

daarom absoluut niet de toekomst’. Hij waarschuwt het gemeentebestuur ruimte te

laten voor innovaties en geen onverantwoorde verplichtingen aan te gaan. Ervaring

leert bovendien dat vergelijkbare projecten 60 tot 80 procent duurder uitvallen dan

begroot.

Tegengas heeft ook aandacht gevraagd voor opslag van elektriciteit in de wijk.

Buurtbatterijen maken het mogelijk om op veel meer daken zonnepanelen te leggen

zonder dat bewoners van het net worden afgesloten. Daarnaast kunnen hybride

warmtepompen - centraal in het Coaltieakkoord - zorgen voor een substantiële

vermindering van de CO2 uitstoot. Dat betekent bovendien dat de gasinfrastructuur

de komende 20/25 jaar in de Merenwijk in stand moet blijven. In deze

overgangsperiode kan bovendien worden vastgesteld of waterstof een verantwoord

alternatief is voor (aard)gas.

TegenGas zal de discussie op 23 februari in de Commisie Stedelijke Ontwikkeling op

de voet volgen. Dat geldt ook voor de plenaire discussie en besluitvorming in de

gemeenteraad op 10 maart.

 

Het blijft spannend. De druk kan en moet nog verder worden opgevoerd. Dat kan

met onze petitie aan de gemeenteraad. Daarom moeten we zoveel mogelijk

handtekeningen verzamelen. Spreek bekenden en minder bekenden in uw buurt aan.

Ook familieleden en vrienden kunnen de petitie tekenen. Vraag hen de petitie te

tekenen.  Dat vergroot de kans aanzienlijk dat de ondoordachte en financieel

onverantwoorde plannen van tafel gaan.

Maandag arriveren de folders in ons distributiecentrum. De grote groep die zich al
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opgegeven heeft om een stukje Merenwijk te folderen zullen wij dan benaderen.

Mocht u zich nog niet opgegeven hebben, graag, stuur een mailtje aan

info@tegengasmerenwijk.nl. 

TegenGas zal  aanwezig zijn met een stand bij het Energiefestival op 19 februari in op Eigen Wieken. Wij zullen daar

ook optreden (College Tour).

 

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.

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. 
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