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Stichting Vogelwijk Energiezuinig 

 

 

Inspreeknotitie bij punt 11 RV 20.0028 Vogelwijk en Raadsherenbuurt 
Herinrichting openbare ruimte - Nota van Uitgangspunten, agenda raadscie LB d.d. 16 april 2020 

 
 

Geachte leden van de Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid, 
 
Namens de Stichting Vogelwijk Energiezuinig willen wij graag gebruikmaken van de mogelijkheid om in te spreken. We 
sluiten ons aan bij de inspreeknotitie van het Wijkcomité Vogelwijk over dit onderwerp en hebben ter aanvulling 
daarop nog de volgende aandachtspunten. We hopen dat de raadsleden deze input van de bewoners meeweegt in de 
oordeelvorming en besluitvorming over dit voorstel.  
 
Inleiding 
Het bewonersinitiatief Vogelwijk Energiezuinig (hierna te noemen VE) is sinds 2018 actief op het gebied van 
verduurzaming van de wijk. Onze focus ligt daarom vooral op de energietransitie. Omdat de Vogelwijk niet tot de 
zogeheten kansrijke focuswijken van Leiden behoort, moeten we ‘op eigen kracht’ de weg bewandelen richting een 
aardgasvrije wijk in 2050. De geplande rioolvervanging heeft de aandacht van de gemeente voor de Vogelwijk 
vergroot, omdat dat mogelijk kansen biedt om ervaring op te doen met het aanleggen van een warmtenet in een wijk 
met overwegend particulier woningbezit.  
 
Kansen om werk-met-werk te maken 
VE laat nu onderzoek doen naar duurzame warmtevoorzieningen als alternatief voor aardgas. VE heeft onder meer 
hiervoor een subsidie ontvangen van de provincie ZH in het kader van de subsidieregeling lokale initiatieven 
energietransitie. In overleg met de gemeente is afgesproken bij het onderzoek nadrukkelijk ook de kansen mee te 
nemen, die de rioolvervanging biedt als het gaat om een combinatie met de aanleg van bijvoorbeeld een warmtenet. 
Dit zou veel overlast schelen, omdat de straat maar 1x opengaat, en bovendien ook kosten besparen; er kan dan 
immers werk-met-werk worden gemaakt. We hebben hierover gesprekken gehad met de gemeente Leiden op 12 
februari en 4 maart met o.a. de projectmanager & programmacoördinator Beheer en medewerkers van het 
Beleidsteam ECWD/Energietransitie. 
De gemeente heeft zich in deze gesprekken bereid verklaard de planning te willen uitstellen met 1 tot 2 jaar, mits daar 
voldoende onderbouwing voor is. Het genoemde onderzoek moet uitwijzen of het een haalbare optie is om de 
rioolvervanging te combineren met de aanleg van een warmtenet, op basis waarvan de gemeente kan besluiten de 
planning hierop aan te passen. Zoals afgesproken, kunnen we de resultaten van het onderzoek voor 1 augustus a.s. 
opleveren en werken we er hard aan om die deadline te halen.  

Dat de onderzoeksresultaten consequenties kunnen hebben voor (de planning van) de uitvoering van de 
werkzaamheden is evident. Het is daarom verbazingwekkend en teleurstellend te zien, dat hierover in de nota van 
uitgangspunten vrijwel niets terug te vinden is, behalve dat het ‘wenselijk is om rekening te houden met een 
ondergrondse ruimtereservering’. We gaan ervan uit dat het genoemde onderzoek relevante informatie oplevert, die 
moet worden meegewogen in de oordeelsvorming en besluitvorming over de rioolvervanging en herinrichting van de 
Vogelwijk-Raadsherenbuurt. Uiteraard onderschrijven ook wij het belang dat de riolering in onze wijk op orde blijft. 
 
Participatie 
Wij begrijpen uiteraard dat de geplande informatieavond op 26 maart over de rioleringswerkzaamheden geen 
doorgang kon vinden door de opgelegde maatregelen i.v.m. het coronavirus. Wij betreuren het echter wel dat de 
bewoners niet op een andere manier zijn geïnformeerd over deze uitgewerkte plannen van de gemeente en ook niet 
over de behandeling daarvan in de raadscommissie op 16 april. De bewonersbrief die op 25 maart is verspreid zegt 
hier ook niets over. Ook de website van de gemeente geeft onvoldoende informatie.  

Omdat de gemeente participatie hoog in het vaandel heeft staan, verzoeken we met klem de bewoners in de 
toekomst nauw te betrekken bij alle fases van het (ontwerp)proces. Wij vertrouwen erop dat de planning en het 
verdere besluitvormingstraject daarvoor genoeg ruimte bieden, ook al moeten we rekening blijven houden met de 
gevolgen van het coronavirus. In de praktijk is gebleken dat er - ondanks de beperkingen - genoeg (creatieve en 
innovatieve) manieren zijn om met elkaar te communiceren. 
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Resumerend 
De gemeente Leiden conformeert zich aan de landelijke klimaatdoelstellingen en stelt zichzelf als doel om in 2050 een 
klimaatneutrale stad te zijn.  
Belangrijk uitgangspunt voor de Vogelwijk is het realiseren van een duurzame warmtevoorziening tegen de laagst 
maatschappelijke kosten. Momenteel laten we als bewoners onderzoeken of de energietransitie in de wijk kan 
worden versneld tegen lagere kosten door een combinatie met vervanging van de riolering. In het kaderbesluit wordt 
deze mogelijkheid a priori uitgesloten. 
Conform het beleid van de gemeente, betekent dit dat de straten pas na 10 jaar weer open kunnen gaan voor 
(ondergrondse) werkzaamheden. Dit zou dus voor de wijk een heel lang uitstel betekenen om maatregelen te kunnen 
treffen in het kader van de energietransitie, nog los van de meerkosten en extra overlast in de wijk. 
Als we deze kans nu niet grijpen om werk-met-werk te maken, dan heeft de gemeente wel iets uit te leggen naar de 
bewoners toe. 

Wij verzoeken u de nota van uitgangspunten en het kaderbesluit hierop aan te passen, zodat de mogelijkheid van de 
versnelde energietransitie in de wijk in combinatie met de rioolvervanging als kansrijke optie wordt meegenomen en 
meegewogen in de oordeelsvorming en besluitvorming.  
 
Desgewenst zijn wij bereid onze reactie toe te lichten en/of vragen te beantwoorden.  
 
 
Els de Hullu, voorzitter Stichting Vogelwijk Energiezuinig 
Energiezuinig@vogelwijk.nl 


