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Geachte raadsleden,

De transitie van aardgas naar duurzame warmte voor woningen en glastuinbouw is een belangrijke
strategische opgave voor onze gemeente. Daarom is deze opgave prominent opgenomen in de
uitvoeringsagenda Lansingerland Duurzaam (T19.20731). Een deel van deze opgave beperkt zich
niet tot de gemeentegrenzen. Daarom werken wij nauw samen met omliggende gemeenten aan de
verduurzaming van het Oostland in de Warmte Samenwerking Oostland. De nieuwsbrief in de
bijlage geeft een impressie van de sporen waar wij op dit moment aan werken. De nieuwsbrief gaat
ook nader in op de context en de rol die wij daarin innemen.
Warmterotonde vormt een belangrijke bron voor Lansingerlandse duurzame energiemix
De aansluiting op de warmterotonde lichten wij graag uit. Met maximale ontwikkeling van lokale
duurzame bronnen kan naar verwachting circa 30% van de warmtevraag op termijn duurzaam
worden ingevuld. Naast de ontwikkeling van lokale bronnen is een aansluiting op een regionaal net
daarom een belangrijk speerpunt. De klimaatwinst die hiermee te behalen valt is enorm. Daarnaast
is dit als belangrijk ingrediënt voor het behoud van een toekomstbestendig innovatief
glastuinbouwcluster.
Daarom hebben wij altijd pro-actief geacteerd op warmterotonde initiatieven. Wij hebben daarbij
ingezet op beide sporen die zich ontwikkelden; de Leiding over Oost (langs de Rotte) en de Leiding
door het Midden (Vlaardingen-Den Haag, nu Warmtelinq geheten). Die strategie betaalt zich uit. De
gemeenteraad van Rotterdam besloot midden november om zich te oriënteren op Warmtelinq voor
de levering aan Leiden, en daarmee vervalt de concrete aanleiding voor de Leiding over Oost.
Wij hielden rekening met dit scenario in de visie voor Oostland en focussen op Warmtelinq.
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Warmtelinq
In de nieuwsbrief leest u meer over het traject Warmtelinq. Wij ontvingen een delegatie van het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in ons Lansingerlandse glastuinbouwcluster om de
klimaatkansen en de kracht van het economische cluster glastuinbouw in het Oostland op de kaart
te zetten. Als gevolg werken wij nauw samen met Gasunie, het Ministerie, Provincie Zuid-Holland
en omliggende gemeenten om een aftakking naar Oostland nader te verkennen. Daarbij werken we
aan mogelijke tracés, afnemers, investeringen en business cases. Daaruit zal ook blijken hoe
aantrekkelijk de warmteprijs wordt. Voor een positieve investeringsbeslissing voor de aanleg van de
leiding hebben de initiatiefnemers voldoende comfort nodig dat er in de toekomst ook daadwerke
lijk warmte wordt afgenomen. Een lastige kip-ei-situatie die doorbroken moet worden. Wij zijn in
gesprek met Gasunie, Ministerie van EZK, de provincie en omliggende gemeenten om te verkennen
hoe dit comfort voldoende robuust kan worden gemaakt. Indien enige vorm van investering of
financieel commitment van de gemeente nodig of gewenst is, zullen wij hiervoor altijd eerst de
risico’s en voorwaarden in beeld brengen en het voorstel aan u voorleggen.
Naar verwachting wordt de investeringsbeslissing voor Warmtelinq in Q2 of Q3-2021 genomen.
Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen op dit thema zullen wij u informeren.
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