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Onderwerp
Brief aan Statenleden van de commissie Bereikbaarheid en Energie

– Warmte en de Commissie

Onderzoek en Rekening over de stand van zaken WLQ+

Advies
1.

Vast te stellen de brief aan de commissie Bereikbaarheid en Energie -Warmte en de
commissie onderzoek van de Rekening over de stand van zaken WLQ+ ten behoeve van de
gezamenlijke vergadering op 31 maart 2021.

2.

Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan commissie Bereikbaarheid en
Energie -Warmte en de commissie onderzoek van de Rekening over de stand van zaken
WLQ+ ten behoeve van de gezamenlijke vergadering op 31 maart 2021.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
-

Brief aan Statenleden van de commissie Bereikbaarheid en Energie

– Warmte en de

Commissie Onderzoek en Rekening over de stand van zaken WLQ+
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Toelichting voor het College

Zoals u weet werken wij onder regie van het ministerie van EZK aan de uitwerking van het scenario
WLQ+ voor de warmtelevering aan de Leidse regio.
Aanvankelijk was het de planning om deze afspraken vast te leggen in een convenant dat eind
december 2020 gereed zou zijn. In december bleek dat het niet mogelijk was deze afspraken eind
december vast te leggen. Derhalve is afgesproken om in januari 2021 een tussenstap te maken in de
vorm van een convenant light met daarin de werkafspraken tussen de partijen. U bent hierover op 2
februari 2021 geinformeerd. Tevens is afgesproken dat er gewerkt wordt aan een definitief convenant
tussen EZK, PZH en Gasunie en dat de Gasunie separaat een afspraak maakt met de Leidse regio
over de manier waarom zij hun bijdrage gestalte zullen doen. Deze beide overeenkomsten zouden
eind maart 2021 gereed moeten zijn zodat deze doorgeleid kunnen worden naar de bevoegde
besluitorganen. Echter heeft het besluitvormingsproces bij gemeenten in de Leidse Regio meer tijd
nodig. Hierdoor verschuift de planning voor besluitvorming in Gedeputeerde Staten van maart naar
april en in Provinciale Staten van april naar mei 2021.
U kunt bij de besluitvorming de volgende stukken verwachten:

-

Het convenant tussen ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Gasunie en Provincie
Zuid-Holland strekkende tot de aanleg van de WLQ+;

-

De anterieure overeenkomst Provincie Zuid-Holland en Gasunie strekkende tot een
verplichting van Gasunie tot aanleg uiterlijk 2026;

-

De subsidiebeschikking (op basis van oordeel en advies Warmteparticipatiefonds)

De planning is als volgt:

-

Bespreking (rapportage) cie BE-W 31 maart 2021
Besluitvorming GS 20 april 2021
Bespreking cie BE-W 12 mei 2021
Besluitvorming PS 19 mei 2021

In de bijgevoegde brief worden de Statenleden van de Commissie Bereikbaarheid en EnergieWarmte op de hoogte gebracht van de gewijzigde planning. Omdat de eerstvolgende
commissievergadering op 31 maart 2021 een gecombineerde vergadering betreft waarbij de
woordvoerders van de commissie Onderzoek van de Rekening ook aanwezig zullen zijn, is de brief
ook aan hen gericht. Tevens maken wij in de brief melding van de voortgangrapportage
Warmteleiding Leidse Regio WLQ+ die in uw vergadering van 9 maart 2020 zal worden besproken.
Deze stukken worden separaat aan u verzonden.

Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW

: € 0,00

Programma

: Programma 3 - Schone energie voor iedereen

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader
Er zijn geen juridische consequenties.
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Voorafgaande besluitvorming

Besluitvorming in PS 1 juli 2020 met kenmerk PZH-2020-754573180 en 16 december 2020 met
kenmerk PZH-2020-760476323.

3

Proces

PS worden geïnformeerd door middel van de bijgevoegde brief met kenmerk PZH-; de brief zal
worden besproken in de commissievergadering BE-W op 31 maart 2021.

4

Participatie en rolneming
N.v.t.

5

Communicatiestrategie

N.v.t.
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