Leiden, gooi het roer om na het debacle met het warmtenet
Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft besloten de warmteleiding naar Leiden te
schrappen. Zij ziet geen toekomst meer in dit geldverslindende project. Het is nauwelijks te bevatten dat wethouder Spijker van Leiden wel mogelijkheden in het warmtenet ziet. Zo’n net draait op geld dat in de zakken van monopolisten terecht komt. Burgers draaien op voor de kosten. Gooi het roer om na dit debacle.
Het burgerinitiatief TegenGas Merenwijk reageert positief op het debacle. ‘Verder
meeliften zal de energietransitie in de Merenwijk onhaalbaar en onbetaalbaar maken.
Het is een goede aansporing om nu de beleidslijn ‘van het gas af’ los te laten. De bestaande infrastructuur voor gas handhaven en gebruiken kan zodra is aangetoond dat
deze gebruikt kan worden voor biogas en waterstof. In de tussentijd worden innovatieve ontwikkelingen nauwgezet gevolgd’.
We sluiten aan bij het Houtkwartier dat stelt dat nu het warmtenet niet doorgaat, iedere Leidse wijk lokale maatwerk oplossingen kan kiezen, in een combinatie met warmte, koeling en elektriciteit. Er zijn in elke wijk meerdere oplossingen noodzakelijk. Woningen en gebouwen worden geoptimaliseerd qua energiegebruik. Ook dat op basis
van de behoefte van de bewoners. Alle overtollige energie in de wijk kan worden opgevangen, opgeslagen en weer verbruikt. De warmtevoorziening kan stap voor stap worden verduurzaamd. Als een wijk voorop loopt kan de volgende daarop aansluiten. Zo
groeit een duurzame lokale energievoorziening met draagvlak in de wijken.
De wethouder heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met gemeenten
waarbij ze aantekent ‘Nu de samenwerkingsovereenkomst getekend is gaan de gemeenten direct aan de slag. Begin 2022 moet er al een rapportage liggen, daarom
wordt er samengewerkt met verschillende private en publieke partijen.’ Het is merkwaardig dat met de betrokkenheid van de burger geen rekening is gehouden. Wordt
het opnieuw een goudgerande business case voor de exploitanten van het warmtenet? Waar blijven de belangen van de bewoners? Zijn die alleen in beeld als de rekening betaald moet worden?
TegenGas heeft haar bezwaren tegen het huidige beleid herhaaldelijk klip en klaar
naar voren gebracht, recentelijk nog tijdens een bijeenkomst van de gemeente Leiden
in de Regenboogkerk op 13 september. Het burgerinitiatief is naar aanleiding hiervan
door de gemeente uitgenodigd om samen verder te denken over het beantwoorden
van prangende vragen die in de Merenwijk leven. Deze uitdaging pakken we graag op.
Daarbij zullen we duidelijk maken dat de aanleg van nieuwe warmtenetten ter vervanging van de gasinfrastructuur niet alleen geldverspilling is, maar ook alle innovatie
voor tientallen jaren uitsluit. Bovendien past het vernietigen van een uitstekende gasinfrastructuur niet in het circulair denken en handelen. Eerst een onderzoek naar de
behoefte bij de bewoners, dan een technische haalbaarheidsstudie met aantoonbare
CO2 reductie naar alternatieven met de bijbehorende financiële onderbouwing.
Wij roepen het college van burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad op om het roer bij de energietransitie in Leiden om te gooien.
Op onze website www.tegengasmerenwijk.nl is meer informatie te vinden. Nadere informatie is ook telefonisch te verkrijgen bij Hans Buijing tel 06-54657505.

