
 MER advies over WarmtelinQ+ positief ontvangen

BurgerInitiatief TegenGas Merenwijk en de Wijkvereniging Houtkwartier reage-
ren positief op het advies van de Commissie milieueffectrapportage (commis-
siemer.nl) over de WarmtelinQ+. De Commissie adviseert namelijk ook andere 
oplossingen te onderzoeken om woningen en bedrijven op een duurzame ma-
nier te verwarmen dan met afvalwarmte uit Rotterdam. Laat voor iedere moge-
lijke oplossing zien wat de klimaatwinst en milieugevolgen zijn, zo adviseert de 
Commissie. 

‘Dat hebben de bewoners in de Merenwijk eerder in een massaal ondertekende
petitie aangegeven. Voor hen staat de keuzevrijheid centraal en ook zij willen 
eerst betrouwbare gegevens en vergelijkingen zien’, zegt Cent van Vliet, be-
stuurslid van TegenGas Merenwijk. ‘Bovendien zal nader moeten worden be-
zien wat het betekent dat de afvalverbranding in Rotterdam in Chinese handen
is’. Wim Scholten van de Wijkvereniging Houtkwartier benadrukt dat de com-
missie ‘naadloos aansluit bij de adviezen en activiteiten in onze wijk. Met de 
aanwezige kennis en ervaring denken we in  alternatieven en scenario’s. Leg je
niet vast op één oplossing c.q. de restwarmte vanuit Rotterdam. Het is belang-
rijk je risico’s te beheersen’. 

Beide wijkvertegenwoordigers constateren bovendien dat dit advies in de lijn 
ligt met het besluit dat de gemeenteraad van Leiden op 10 maart jl. heeft ge-
nomen. De raad heeft namelijk besloten meerdere scenario’s uit te werken en 
ook het scenario zonder de WarmtelinQ+ als bron. In de toelichting op het be-
treffende amendement staat, dat een scenario met de WarmtelinQ+ minder 
aantrekkelijk is dan aanvankelijk aangenomen vanwege de onduidelijkheid 
over de kosten, de benodigde bijstook in koudere periodes en de herkomst van 
de restwarmte. ‘Wij zullen in onze contacten met de gemeente aandringen op 
een voortvarende uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad van maart
jl.’, benadrukken deze vertegenwoordigers. 

Het MER advies zegt bovendien dat het milieueffectrapport ook de effecten van
de noodzakelijke bijstook installaties moet meenemen. De commissie heeft hier
een duidelijke tekortkoming geconstateerd. Deze installaties werken op aard-
gas en het is bovendien onduidelijk welke kosten deze met zich meebrengen. 
Deskundigen zeggen dat de omvang van een dergelijke installatie vergelijkbaar
is met een grote sporthal. 

TegenGas Merenwijk komt samen met de Wijkvereniging Houtkwartier in sep-
tember met een notitie waarin verontrustende cijfers staan over de CO2 uit-
stoot en warmteverliezen in het geval de WarmtelinQ+ definitief zou doorgaan.
In deze notitie zal tevens worden aangegeven dat goedkopere en schonere al-
ternatieven binnen handbereik liggen. 
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