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Commissie voor Onderzoek van de Rekening

Onderwerp

Warmtelevering Leidse regio WLQ+

Geachte Statenleden,

Hierbij ontvangt u de voortgangsrapportage over de warmtelevering aan de Leidse regio
Warmtelinq+ (WLQ+) over de maand mei.

Deze rapportage borduurt voort op de Uitgebreide Voortgangsrapportage die op 31 maart in
commissieverband met u is besproken. Die rapportage is op verschillende onderdelen aangevuld.
Daar waar dit is gedaan, is dit aangegeven met een asterisk (*).

Deze aanvullingen hebben in hoofdzaak betrekking op de aanvullende garanties die thans door
Gasunie worden verlangd en de doorwerking die dat heeft. Het is op dit moment nog niet duidelijk
of voor (het opvangen van) deze aanvullende garanties
nog te verwachten kosten van een werkend systeem

– met name ook in relatie tot de verder

– genoeg financiële ruimte zit binnen de

gemaakte afspraken met de gemeente Rotterdam. Die afspraken behelzen immers de
gezamenlijke inzet voor het WLQ+-scenario en zijn weerspiegelen daarmee de respectievelijke
onderhandelingsmandaten. Naar aanleiding van de ontstane situatie wordt op dit moment naar
een totaaloplossing gezocht. Daarbij speelt ook speelt de welke aanvullende afspraken met de
gemeente Rotterdam eventueel nog gemaakt moeten worden om een totaaloplossing te
bereiken.

Verder is er op verschillende onderdelen ook daadwerkelijk voortgang geboekt.
Zo is het convenant met Gasunie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
EZK tekstueel nu nagenoeg rond en heeft WPF een oordeel gegeven over het project.

In de besloten commissievergadering BE-Warmte van 20 april jl. is een toelichting gegeven op de
verschillende ontwikkelingen en over de actuele stand van zaken en de voorgenomen
besluitvorming hebben wij u tijdens de vergadering van de Statencommissie Bereikbaarheid en
Energie

– Warmte op 12 mei jl. nader geinformeerd. Met inachtneming van uw reacties bereiden

wij thans besluitvorming voor ten behoeve van uw Provinciale Statenvergadering op
16 juni 2021.
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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