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Geachte Raad,
Door raadslid Schroot van de fractie D66 is op 2 december 2020 een vraag gesteld met
betrekking tot het restwarmtenet. De beantwoording van deze vraag treft u hieronder aan.
Vraag: Is het college bereid om in de onderhandelingen over het meedoen aan het
warmtenet (zie informatiebrief van het college van 25 november 2020) dit punt
mee te nemen: in de aankomende raadsvoorstellen betreffende een warmtevoorziening moet overtuigend staan aangetoond dat de klimaatdoelstelling
daadwerkelijk behaald wordt? (volgt een toelichting)
Antwoord:
In de onderhandelingen over de restwarmteleiding vragen de gemeenten van de Leidse regio
aandacht voor een verduurzaming van de bedrijfsprocessen waarbij de restwarmte ontstaat.
Dat omvat echter niet alle in de toelichting bij de vraag genoemde emissies, vandaar de
volgende nuancering. In de eerste plaats richt de energietransitie zich op de reductie van
emissies van broeikasgassen, zoals koolstofdioxide (CO2) , methaan en lachgas. Stikstof en
fijnstof behoren daar niet toe, maar klimaatmaatregelen verlagen vaak ook de emissies van
deze stoffen. In de tweede plaats is het beperken van de uitstoot van broeikasgassen in het
nationaal klimaatbeleid verdeeld over vijf sectoren. Voor het bepalen van de uitstoot per
sector geldt het ‘schoorsteenprincipe’: de uitstoot wordt toegerekend aan de sector waar die
ontstaat. Bij de warmtetransitie in de sector gebouwde omgeving, waarvan de regie bij
gemeenten ligt, is de CO2-reductie leidend, omdat er nauwelijks overige broeikasgassen
vrijkomen. Emissies van broeikasgassen bij de productie, aanleg, onderhoud, etc. van een
warmtenet worden in het Klimaatakkoord toegerekend aan andere sectoren, zoals industrie
en mobiliteit. Ook voor die andere sectoren bevat dat akkoord reductiedoelen. Met andere
woorden: de nationale klimaatdoelen worden gehaald wanneer alle sectoren hun
verantwoordelijkheid nemen.
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