
Aanbieding petitie geen commercieel warmtenet in de Merenwijk

BurgerInitiatief TegenGas Merenwijk biedt op dinsdagmiddag een petitie aan 
de leden van de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling aan. Het gaat om het
voorkomen van de aanleg van een groot commercieel warmtenet in de Meren-
wijk. De aanbieding is bij aanvang van de bijeenkomst van de commissie - net 
voor 16.00 uur - waar de Transitievisie Warmte van wethouder Fleur Spijker zal
worden besproken. In zeer korte tijd zijn meer dan 1200 handtekeningen bin-
nen gekomen. Daarmee is de komst van een commercieel warmtenet nog veel 
onzekerder geworden. Als er onvoldoende klanten zijn, worden er namelijk 
geen investeringen in dergelijke grote projecten gedaan. 

De 1000ste ondertekenaar, Harry Dekker, stelt 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 be-
woner 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 goed-
koop worden aangepast.’

‘Deze mijlpaal van steunbetuigingen is veel sneller bereikt dan we dachten’ 
zegt Oscar Gennissen, voorzitter van TegenGas Merenwijk. ‘De petitie is mas-
saal 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 ac-
tie. De argumenten slaan duidelijk aan en verspreidden zich snel’. De gemeen-
te moet nu serieus werk maken van alternatieven. Wij hebben verschillende 
voorstellen ingediend die wel leiden tot CO2 reducties’, zo vervolgt hij.

‘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 meer Meren-
wijkers zullen volgen bij het tekenen van de petitie. Het helpt bovendien dat er 
op zeer korte termijn gemeenteraadsverkiezingen zijn’. 

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



Op bijgevoegde foto staat de 1000ste ondertekenaar Harry Dekker
met zijn echtgenote Bea.


