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N I E U W S B R I E F

Met deze nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de

laatste ontwikkelingen rond het bewonersinitiatief

Stichting Vogelwijk Energiezuinig

Tweede jaargang 
nummer 12 
oktober 2021

We gebruiken je persoonsgegevens
uitsluitend voor deze nieuwsbrief en
voor het uitwisselen van andere
informatie over het bewoners-
initiatief Vogelwijk Energiezuinig. 
Je kunt content voor de nieuwsbrief
aanleveren, maar beslissingen over
het plaatsen daarvan zijn
voorbehouden aan de redactie.

Deze nieuwsbrief is mogelijk
gemaakt met subsidie van de
provincie Zuid-Holland

Geen voorwoord van onze voorzitter

Els de Hullu geniet van een welverdiende vakantie, dus dit keer geen inspirerende introductie van haar kant. 
Hopelijk heeft zij nu beter weer in Spanje, dan dat wij deze zomer op onze boot
hadden. 
Dat we als Vogelwijk Energiezuinig niet stil hebben stilgezeten en er best wel
het een een ander is gebeurd, kun je lezen in deze nieuwsbrief. Het is wel
duidelijk dat we niet meer rustig kunnen achteroverleunen. Participatie is
cruciaal bij energietransitie. Het gaat immers over jouw woning, jouw comfort,
jouw portemonnee. Het gaat ook over keuzevrijheid of niet, collectieve of

individuele warmteoplossingen. Er wordt van ons als burgers verwacht dat we ook zelf investeren. Vroeg of laat
wil je gehoord worden en moet je hier dus wat van vinden. 
Binnenkort gaan we weer full swing aan de slag en zullen we ons gaan beraden op alle nieuwe ontwikkelingen en
het vervolg daarop. Je kunt nu meedenken en meepraten. Als je een goed idee hebt, of actief wilt meedoen: we
horen het graag; je bijdrage wordt zeer gewaardeerd! Je kunt je aanmelden via: energiezuinig@vogelwijk.nl

 
Hartelijke groet, Joke Ouwehand 
secretaris Vogelwijk Energiezuinig

Geen restwarmte uit Rotterdam naar Leiden

De gemeenteraad van Rotterdam heeft 14 oktober jl. unaniem besloten te stoppen met deelname aan de
aanleg van een transportleiding voor restwarmte uit de Rotterdamse haven naar de Leidse regio. De
combinatie met de stijgende gasprijzen maakt de energietransitie daarom een meer dan actueel thema.
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Achtergrond
De aanleg van deze warmtepijplijn, ook wel WarmtelinQ+ (WLQ+)
genoemd, is een samenwerking tussen het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat, de Gasunie en de provincie Zuid-
Holland, waarbij ook de Leidse regiogemeenten, Vattenfall en het
Warmtebedrijf Rotterdam betrokken zijn. Het Warmtebedrijf Rotterdam
zou zorgen voor de levering van restwarmte uit de Rotterdamse haven
aan Leiden en de Leidse regio .

Stand van zaken 
Het college van B&W van de gemeente Rotterdam is van mening dat
de conditionele voorwaarden onvoldoende zijn ingevuld en vindt dat
een keuze voor het scenario WLQ+ leidt tot onverantwoorde financiële

en juridische gevolgen en risico’s. Het college heeft daarom voorgesteld aan de raad niet over te gaan tot
deelname aan WLQ+. In de raadsvergadering op 14 oktober jl. heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met
dit voorstel. Dat betekent dus dat de gemeente Rotterdam niet langer meewerkt aan de realisatie van deze
warmtetransportleiding. 

Reactie en standpunt gemeente Leiden 
Net op het moment dat de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude op
één lijn zitten en over de volle breedte van de energie- en warmtetransitie gaan samenwerken, trekt de gemeente
Rotterdam de stekker eruit. Deze samenwerkingsovereenkomst in de Leidse regio staat echter los van het besluit
van de gemeente Rotterdam, aldus wethouder Fleur Spijker. 

Zij betreurt het Rotterdamse besluit en erkent dat de warmtetransportleiding uit Rotterdam een cruciale rol speelt
in de Leidse energietransitie. Het schrappen van de warmteleiding van Rotterdam naar Leiden is ook een grote
tegenvaller voor de energietransitie in Zuid-Holland.  
Het besluit betekent volgens de wethouder overigens niet dat er geen warmteleiding komt, maar dat er geen
(financiële) bijdrage vanuit Rotterdam is. Zij wil nieuwe mogelijkheden onderzoeken om warmte via een leiding
naar Leiden te transporteren en zoekt daarbij naar andere partijen die hierin willen investeren. Met de
deelnemende partijen wordt gekeken welke vervolgstappen genomen kunnen worden. De gemeente Leiden zet in
op een open systeem, waarop in de toekomst ook andere (lokale) bronnen, zoals geothermie, kunnen worden
aangesloten. Door een mix aan warmtebronnen is men niet afhankelijk van individuele bronnen. Over dit
perspectief wil de wethouder op korte termijn duidelijkheid. De Leidse regio zet hoe dan ook in op een open
energiesysteem, waarbij het publieke belang: betaalbaarheid, haalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid,
op een goede manier geborgd zijn.

Hoe nu verder met Vogelwijk Energiezuinig 
Uiteraard volgt Vogelwijk Energiezuinig met belangstelling de ontwikkelingen. We onderhouden hierover
contacten met de gemeente Leiden. Binnenkort komen wij als kerngroep bij elkaar en zullen we ons gaan
beraden op deze nieuwe situatie en hoe we als Vogelwijk Energiezuinig hiermee verder gaan. Vooralsnog blijven
we ons inzetten voor een duurzame toekomst voor de wijk, waarbij alle wijkbewoners moeten kunnen profiteren
van een betaalbare, betrouwbare en schone energievoorziening. 

Begin bij jezelf!
Ondanks deze vertraging moeten we als bewoners anticiperen op een aardgasloze toekomst. Wat kun je zelf
doen: probeer zoveel mogelijk je energie- en warmtebehoefte te beperken door te isoleren en andere
energiebesparende maatregelen te treffen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee,
zeker nu met de gasprijzen, die de pan uitrijzen.

Transitievisie Warmte gemeente Leiden
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Op dinsdag 21 september om 20:00 uur had de gemeente Leiden voor de Vogelwijk een informatiebijeenkomst
georganiseerd om met elkaar van gedachten te wisselen over de energietransitie. Er waren zo’n 30
geïnteresseerde bewoners aanwezig. Begin volgend jaar moet de gemeente Leiden – zoals iedere gemeente in
Nederland – een warmtetransitie-visie opleveren. Veel van de input die uit de wijken komt, wordt daarin
meegenomen. Een uitgelezen kans dus om onze stem te laten horen: willen we stadswarmte, of toch die
alternatieve, lokale oplossing, individueel of collectief? 
Je kunt hierover meer lezen op onze website: www.energiezuinig.vogelwijk.nl 

Het college heeft inmiddels de Transitievisie Warmte 'De omschakeling naar een aardgasvrij Leiden' voor
inspraak vastgesteld. Klik hier voor het persbericht. 

Het concept ligt vanaf15 oktober gedurende zes weken ter inzage. Bewoners kunnen via de website van de
gemeente Leiden tot en met 25 november hun inspraakreactie indienen.  
De definitieve versie wordt begin 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. Op dit moment is niet helemaal
duidelijk hoe de gemeente alle opgehaalde input vanuit de wijken hierin gaat meenemen, We houden vinger aan
de pols.

Doorstart Vogelwijk Energiezuinig na zomerstop

Nu de zomer achter de rug is en de herfst al voorzichtig haar intrede heeft gedaan, is het tijd om na te denken
hoe we een doorstart kunnen maken met ons bewonersinitiatief Vogelwijk Energiezuinig. 
  
De provincie Zuid-Holland heeft de looptijd van de toegekende subsidie met een jaar verlengd. Dat betekent dat
we in ieder geval tot oktober 2022 kunnen doorgaan met onze activiteiten. De kerngroep, bestaande uit Els de
Hullu, Gosse Jensma, Joke Ouwehand, Gijs Santen, Cees Meijer en onze wijkambassadeur Yung Lie trekken
zich daarom een dag terug  om nieuwe creatieve ideeën te ontwikkelen of om lopende initiatieven nieuw leven in
te blazen. 

Dit zijn een paar ideeën en vraagstukken waar we aan denken en die we nog verder willen uitwerken:

Hoe gaan we invulling geven aan het participatieproces met de gemeente Leiden over de
warmtetransitie? Als we nu niet zelf meedenken en meepraten over alternatieve warmtevoorzieningen,
dan wordt er door anderen over jouw woning beslist en over welke maatregelen je moet toepassen. En dat
wil toch niemand, want keuzevrijheid vinden we allemaal belangrijk.
In navolging van eerdere successen, gaan we proberen nog meer bewoners te enthousiasmeren om
samen aan de slag te gaan in buur- of themagroepjes.
Samen met de energiecoaches gaan we nadenken over een actieve wijkaanpak.
De Provincie Zuid-Holland heeft Vogelwijk Energiezuinig subsidie gegeven onder andere voor pilots. Een
pilot moet passen bij de doelstellingen van Vogelwijk Energiezuinig en bijdragen aan energiebesparing of
verduurzaming. Een pilot moet vernieuwend zijn, het moet voor meer mensen in de wijk interessant zijn en
toepasbaar voor meerdere huizen. Waar denken wij aan, maar vooral welke ideeën hebben jullie? Op
onze website vind je meer informatie hierover.
Het geplande Wijkfeest annex VogelWIJKENERGIEmarkt op 4 september hebben we helaas moeten
afblazen. Gelukkig kunnen we het subsidiebedrag, dat we van de gemeente Leiden hadden gekregen,

http://www.energiezuinig.vogelwijk.nl/
https://gemeente.leiden.nl/bestanden/inspraak/transitievisie-warmte.pdf
https://gemeente.leiden.nl/bestuur/publicaties/college-en-burgemeestersbesluiten/later-openbaar-gemaakte-collegebesluiten-14-oktober/
https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_inspraakreactie_nota_plan_inwoners/new
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voorlopig behouden. Het geld is beschikbaar, de plannen en het draaiboek liggen klaar, er staat dus niets
in de weg om volgend jaar – onder betere omstandigheden – een spetterend evenement te organiseren.
We willen met elkaar aan de slag voor een
klimaatbestendige en duurzame wijk.
Belangrijke opgave is: hoe komen we
beter met elkaar in contact, hoe krijgen
we zoveel mogelijk wijkbewoners in
beweging en hoe houden we iedereen
betrokken. Wij gaan die uitdaging graag
aan samen met jullie!

korte nieuwsflitsen uit de wijk

In de herfstvakantie op woensdag 20 oktober krijgt het Bos van Bosman - zoals ieder jaar - weer een goede
schoonmaakbeurt. Alle kinderen uit de wijk (en vriendjes) zijn welkom. Op de website van het Wijkcomité vind je
meer informatie.

Theo Gijzenij, een bijzondere bewoner van onze wijk - presenteerde zaterdag 9 oktober in aanwezigheid van
burgemeester Henri Lenferink en vele belangstellenden zijn magnus opus over Leiden: Leiden'sweg. Er staat
een interview met hem in het Leidsch Dagblad van 16 oktober. Van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat.

Ons e-mail adres is:  
energiezuinig@vogelwijk.nl 
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