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Onderwerp

Stand van zaken warmteleiding over
Oost

Geachte leden van de gemeenteraad,

Middels deze brief informeren wij u over de actuele stand van zaken omtrent de warmteleiding over
Oost.
Warmteleiding over Oost
De geplande warmteleiding over Oost zal duurzame restwarmte vanuit de Rotterdamse haven naar
Leiden transporteren. De leiding kan een belangrijke bron van duurzame warmte vormen voor de
glastuinbouwsector in het gebied Oostland, om zo aardgasgebruik en CO2-uitstoot te verminderen. Zoals
aangegeven in onze eerdere brieven U19.01051 (Onderwerp: Warmteleiding over Oost) en U19.01743
(Onderwerp: Regionale duurzame warmte) lijkt de capaciteit van de nu geplande leiding te beperkt om
voldoende warmte te leveren voor de glastuinbouw en gebouwde omgeving in Oostland.
Contact Provincie Zuid-Holland en Gemeente Rotterdam
De afgelopen periode hebben wij ons hard gemaakt voor een grotere diameter van de leiding om zo de
aansluitmogelijkheden voor Oostland te vergroten. Wij zien de warmteleiding over Oost namelijk nog
steeds als een grote kans voor de verduurzaming van het gebied Oostland. Wij voerden meerdere
overleggen met de Provincie Zuid-Holland en Gemeente Rotterdam, als aandeelhouders van
Warmtebedrijf Rotterdam.
De aandeelhouders van Warmtebedrijf Rotterdam hebben op 20 februari aangegeven dat het mogelijk is
om de leiding in een grotere diameter aan te besteden. Om dit te mogelijk te maken dienden de
geïnteresseerde gemeenten langs de leiding (bijvoorbeeld Oostland, maar ook regio Leiden) gezamenlijk
garant te staan voor de extra kosten die vergroting van de leiding met zich meebrengt (investeringen en
jaarlijkse operationele kosten). Dit is een aanzienlijk bedrag. Wanneer de extra capaciteit van de leiding
niet (volledig) zou worden benut, dienen de gemeenten het Warmtebedrijf Rotterdam hiervoor te
compenseren. Voor 22 maart 2019 moesten de betreffende gemeente instemming geven met deze
garantstelling.
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Dit voorstel bevatte echter voor ons onvoldoende inzicht in de financiële onderbouwing en de risico’s. Wij
hebben de aandeelhouders van Warmtebedrijf Rotterdam daarom meermaals gevraagd om ons te
voorzien van specifieke aanvullende informatie. Ondanks de inspanningen ontvingen wij onvoldoende
informatie om de financiële impact en risico’s voor onze gemeente goed in beeld te brengen. Hierdoor
was het ook niet mogelijk om u een onderbouwd voorstel voor te leggen. Wij blijven ons echter
inspannen om voldoende aanvoercapaciteit van duurzame warmte voor het gebied te realiseren. Ook als
op een later moment zich alsnog kansen aandienen voor een grotere capaciteit van deze leiding zullen
we hier weer op inzetten.
Contact Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Deze leiding blijft een unieke kans voor onze gemeente en de regio, met name vanwege de
glastuinbouwsector. Voor deze belangrijke economische sector met een grote energievraag kan de
leiding over Oost een duurzame oplossing bieden. Daarom vroegen wij het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (EZK) om met spoed in gesprek te gaan over een mogelijke rol voor het ministerie in
het vergroten van de capaciteit van de warmteleiding over Oost. Op vrijdag 22 maart jongstleden heeft
een eerste overleg plaatsgevonden. Het Ministerie gaf hier aan graag met de Provincie Zuid-Holland en
de gemeenten (Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zuidplas, Waddinxveen) in gesprek te gaan. Naar
aanleiding hiervan wordt nu een overleg gepland met de gemeenten, Provincie Zuid-Holland en het
Ministerie van EZK om te onderzoeken of wij alsnog tot een gezamenlijke aanpak kunnen komen.
Gebiedsvisie warmte
Uiteraard focussen wij ons niet alleen op de bovengenoemde leiding om duurzame warmtevoorziening
voor de glastuinbouw mogelijk te maken. Wij stellen momenteel met meerdere partijen een gebiedsvisie
warmte voor het glastuinbouwgebied Oostland op, waarin we ook de meekoppelkansen met de
gebouwde omgeving in kaart brengen. Hierbij brengen wij de huidige en toekomstige warmtevraag,
duurzame warmtebronnen en mogelijke leidingen in kaart. Zo zoeken wij ook naar alternatieve
warmtebronnen en scenario’s.
Wij blijven u informeren over dit onderwerp, wanneer zich ontwikkelingen voordoen.
Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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