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Onderwerp

Voortgang toezeggingen warmtedossier
Geachte Statenleden,
Tijdens diverse vergaderingen van Provinciale Staten en de Statencommissie Bereikbaarheid en
Energie – Warmte heb ik een aantal toezeggingen aan u gedaan inzake het warmtedossier. Door
middel van deze brief informeer ik u over de voortgang van de diverse toezeggingen.

Datum

Toezegging

Status

09-12-2020

Gedeputeerde Baljeu heeft toegezegd om in een volgende
tranche van de heroverweging van geheimhouding in het dossier

Blijft onder
de aandacht

Warmteleiding Leiden per document een argumentatie te geven
waarom de specifieke informatie vooralsnog geheim moet
blijven.
Bij besluit van 7 april 2021, nr. 7345, hebben Provinciale Staten
opnieuw een aantal documenten geheel of gedeeltelijk openbaar

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

90, 385 en 386 stoppen

gemaakt. Naar aanleiding van het aanstaande besluit met
betrekking tot de Warmtelinq+ (WLQ+) zal na het ‘conditional
final investment decision’ (CFID) door Gasunie opnieuw worden

dichtbij het

bekeken welke informatie openbaar kan worden gemaakt.

Tram 9 en de buslijnen

provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

09-12-2020

Gedeputeerde Baljeu heeft toegezegd de kosten in beeld te
brengen van het leeg blijven bestaan van het
warmteparticipatiefonds naast het definitieve besluit over de
subsidie.
In de vergadering van de Statencommissie Bereikbaarheid en
Energie van 14 april 2021 is in de procedurevergadering
aangegeven de bespreking van de evaluatie van

Openstaand

Ons kenmerk
PZH-2021-774512447
DOS-2015-0005387

Houdstermaatschappij Zuid-Holland (HZH) en de Fondsen na
besluitvorming over de WLQ+ te bespreken. Bij die bespreking
zullen ook de kosten over het leeg blijven bestaan van het
Warmteparticipatiefonds inzichtelijk worden gemaakt.
09-12-2020

Gedeputeerde Baljeu heeft toegezegd dat een advies vanuit het
warmteparticipatiefonds tezamen met het definitieve voorstel in

Afgerond

het eerste kwartaal van 2021 naar de Staten zal worden
gestuurd.
Het advies van het warmteparticipatiefonds is ontvangen en is
als bijlage bijgevoegd bij de besluitvorming ontwikkeling en
realisatie WLQ+ op 16 juni 2021 in Provinciale Staten.
16-12-2020

Gedeputeerde Baljeu heeft toegezegd dat naast het al

Afgerond

toegezegde advies vanuit het WPF ook een advies van Gasunie
tezamen met het definitieve Statenvoorstel naar de Staten zal
worden gestuurd.
Deze toezegging wordt in deze formulering niet herkend. Een
advies ligt besloten in de CFID door Gasunie (uiterlijk 1 oktober
2021) en de daaropvolgende subsidieaanvraag.
16-12-2020

Gedeputeerde Baljeu heeft toegezegd dat de gemaakte kosten

Openstaand

met betrekking tot de warmterotonde, inclusief ingehuurde
expertise, inzichtelijk gemaakt worden.
Op 18 september 2019 is hierover aan Provinciale Staten inzicht
gegeven. Een actualisatie van dat overzicht zal plaats vinden na
besluitvorming van de WLQ+ op 16 juni 2021. Op dat moment
kan de voorlopige eindbalans worden opgemaakt.
16-12-2020

Gedeputeerde Baljeu heeft toegezegd om Provinciale Staten
alle relevante stukken voor de definitieve besluitvorming tijdig
toe te sturen, zodat er op basis van een totaalbeeld een
afgewogen politiek besluit kan worden genomen over de
toekomst van de warmteleiding in de Leidse regio. (n.a.v.
ingetrokken motie 973).
Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van deze
toezegging alle relevante onderliggende (concept)stukken (zoals
de overeenkomsten met betrokken partijen) aan Provinciale
Staten toegestuurd. Deze stukken zijn besproken in de
vergaderingen van de Statencommissie Bereikbaarheid en
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Afgerond

Ons kenmerk
PZH-2021-774512447
DOS-2015-0005387

Energie – Warmte en de Commissie voor Onderzoek van de
Rekening.
27-01-2021

Gedeputeerde Baljeu heeft toegezegd uit te zoeken hoe zij de

Afgerond

Staten kan informeren over de gesprekken die plaatsvinden met
verschillende gemeenten over toekomstige gemeentelijke
verantwoordelijkheden met betrekking tot de warmtelevering
Leiden.
In de voortgangsrapportage van 9 maart 2021 is Provinciale
Staten geïnformeerd over de positie van gemeenten in relatie tot
het warmtetransportnet en de verantwoordelijkheid van
gemeenten in de gehele warmteketen.

Ook in de toekomst zal ik u blijven informeren over de voortgang op diverse toezeggingen. Ik
hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

drs. J.N. (Jeannette) Baljeu
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