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• We versnellen de energietransitie en vergroten het gebruik van duurzame energiebronnen. 
We voeren de vastgestelde Warmtevisie3 uit en zetten in op een multibronnenstrategie met 
een open net. Dit houdt in dat we niet afhankelijk willen zijn van één bron, maar dat we ook 
andere warmte- bronnen gebruiken. Dit kunnen zowel lokale als regionale bronnen zijn. We 
kijken hierbij naar haalbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Ook vinden wij het be-
langrijk dat inwoners zoveel mogelijk en voor zover dit geen strijdigheid met de Warmtevi-
sie oplevert zelf hun schone energie- bron kunnen kiezen.

• We geloven in de innovatiekracht en creativiteit van de stad. We voeren daarom een ‘Bur-
gerbe- raad Energietransitie’ in. Het liefst doen we dit samen met onze buurgemeenten. In 
het burgerbe- raad nemen ingelote burgers plaats die aanbevelingen doen voor beleid. We 
willen een representatieve groep Leidenaars vragen hoe we de energietransitie kunnen ver-
snellen. We denken dat dit tot goede ideeën zal leiden voor dit complexe vraagstuk en tot 
meer draagvlak. De komende tijd werken we het initiatief verder uit.

• De komende jaren is het zaak dat we de elektriciteitsvoorziening op orde brengen, omdat de 
maximale capaciteit in onze stad en regio bijna bereikt is. We faciliteren en versnellen dit 
proces door heldere afspraken te maken met onze netbeheerder over onder meer de ruimte-
vraag en we trekken hierin samen op met de regio.

• We vinden het belangrijk dat Leidenaars hun woningen verduurzamen en dat energiearmoe-
de wordt voorkomen. We stimuleren energiebesparende maatregelen en maken gebruik van 
ambassadeurs in de wijken, waarmee we vooral de midden- en lage inkomens willen berei-
ken. Ook starten we een isoleer-offensief voor de Leidenaars die zelf onvoldoende middelen
hebben om hun huis te isoleren, en voor de mensen die we nog onvoldoende bereiken.

• We zien veel kansen in het verduurzamen van slecht geïsoleerde sociale huurwoningen. 
Hierover willen we afrekenbare afspraken maken met woningbouwcorporaties. We hebben 
hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

• We maken het voor inwoners makkelijker om duurzame maatregelen door te voeren in huis. 
Daarom onderzoeken we de mogelijkheden voor het verder versoepelen van de welstandsei-
sen. We kijken specifiek hoe we gebiedsgericht maatwerk kunnen leveren, met oog voor de 
schoonheid van de stad en de klimaatuitdagingen van de toekomst. 

• Als gemeente willen we zelf het goede voorbeeld geven. Daarom versnellen we onze opgave
voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. We maken hiervoor extra budget vrij.

• We omarmen duurzame en innovatieve maatregelen die bijdragen aan onze duurzaamheids-
ambities. Zo verkennen we de oprichting van een inruilregeling voor vervuilende brommers.
Dit koppelen we aan het landelijk verbod op de verkoop van tweewielers op fossiele brand-
stoffen, dat in 2025 wordt ingevoerd.

De volgende passage baart zorgen omdat deze passage open laat of de gasinfrastructuur niet verwij-
derd wordt. 

‘Een belangrijke verduurzamingsmaatregel is de Duurzame Wijkvernieuwingen. De 
komende jaren worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, onder meer aan het riool. 
Deze werkzaamheden combineren we met klimaatadaptieve maatregelen en het toevoegen 
van meer biodivers groen. Gelijktijdig maken we de ondergrondse infrastructuur gereed 



voor de energietransitie. Daarmee vergroten we op korte termijn de leefbaarheid en besparen
we straks kosten. We houden oog voor de parkeerdruk in de wijken, binnen de richtlijnen 
van de Parkeervisie 202020301 .’


