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De gemeente dreigt een commercieel warmtenet aan te leggen en u van het gas af te sluiten ! Velen 
weten dat niet. Gelukkig is er een groep wakkere bewoners – het BurgerInitiatief TegenGas 
Merenwijk -die uw belangen wel kent.

Wij, Merenwijkers, begrijpen dat de klimaatverandering om actie vraagt. Dat CO2 reductie moet en 
dat een transitie onvermijdelijk is. Natuurlijk wil ook de Merenwijker bijdragen aan de oplossing 
van dit probleem. Maar zij verwachten dan wel een plan waarmee tenminste aantoonbare resultaten 
in CO2 reductie worden bereikt. Vervolgens verwachten zij ook van hun overheid dat zij stáát voor 
haalbare - en betaalbare alternatieven voor haar burgers.

Het tegenovergestelde dreigt binnenkort in Leiden te gebeuren…

Onze gemeenteraad dreigt een plan te accorderen dat 

• in ieder geval geen CO2 reductie oplevert (restwarmte wordt ingeleverd voor restwarmte en 
in de benodigde enorme bijstook wordt voorzien door een nieuwe gascentrale);

• Merenwijkers de keuzevrijheid voor een warmteleverancier ontneemt;
• woningbezitters met onbekende, maar zeker forse rekeningen opzadelt;
• burgers uitlevert aan grote commerciële monopolisten;
• al doende honderden miljoenen investeert in een systeem dat een gouden businesscase 

garandeert voor een monopolist;
• voor tientallen jaren veelbelovende innovaties frustreert.

De centrale overheid heeft deze opgave op het bord van ons gemeentebestuur gelegd en in plaats 
van voor ons burgers op te komen worden wij binnenkort in kavels verkocht aan monopolisten. 

Een ander oneigenlijk argument is dat de gasinfrastructuur voor een groot deel van de Merenwijk 
aan het einde van zijn levensduur is. Dat is echt onzin. De financiële levensduur is inderdaad bereikt
maar technisch kan deze infrastructuur nog (tientallen) jaren mee. Het opruimen zou een 
stapsgewijze transitie (bijvoorbeeld bijmengen van biogas en waterstofgas) en toekomstige 
alternatieven onmogelijk maken en daarmee een enorme desinvestering opleveren.

De gemeente neemt dus geen enkele verantwoordelijkheid voor haalbare en betaalbare oplossingen 
voor haar burgers maar neemt onomkeerbare beslissingen zonder deugdelijke feitelijke en of 
financiële onderbouwing van de gevolgen voor haar burgers.

Wij Merenwijkers willen een ècht plan: 

• een integrale aanpak van opwekken en opslaan van energie met zonnepanelen, 
buurtbatterijen, isolatie, nieuwe technologieën en hybride warmtepompen waarvoor 
gaslevering in een overgangsperiode nodig is. 

• een doordachte stapsgewijze aanpak die wel leidt tot keuzevrijheid en maatwerk. Het gaat 
dus om haalbare en vooral betaalbare oplossingen.

Daarom heeft TegenGas Merenwijk gemeend een petitie te moeten starten.  Teken onze petitie (link 
volgt) zodat onze gemeenteraad dit enorme besluit nog eens ernstig heroverweegt!


