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Rotterdamse warmtepijp via Zoetermeer is 
definitief van de baan 
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LEIDEN 
 
Een warmteleiding met heet water uit het Rotterdamse havengebied 
komt definitief niet via Zoetermeer naar Leiden ter vervanging van de 
stadsverwarming. 
 
Provinciale Staten (PS) heeft woensdag besloten afscheid te nemen van dit 
volslagen mislukte project en aan te sluiten bij plannen voor een 
warmtepijp naar Den Haag en daaraan een aftakking te maken. Daarbij is 
de provincie niet van plan zich wederom in de nesten te werken met 
ingewikkelde aandeelhouders- en financieringsconstructies: dit keer blijft 
het, besloten PS, bij de verstrekking van ouderwetse subsidie aan 
projectleider Gasunie. 
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Garanties 

Met het besluit hoopt de provincie afscheid te kunnen nemen van een 
bodemloze put waarin almaar meer miljoenen gestort moesten worden om 
het Warmtebedrijf Rotterdam voor een faillissement te behoeden. Dat 
bedrijf verzorgt de plaatselijke stadsverwarming met restwarmte van onder 
meer Shell en afvalverbrander AVL en het is de bedoeling dat ook in Leiden 
en regio te gaan doen. Vooral de gemeente Rotterdam stak als 
grootaandeelhouder met 97,5 procent, al erg veel geld in het project. 
Onlangs nog zag de gemeente zich verplicht de garantstelling voor een 
lening van ruim 100 miljoen gestand te doen. 

De problemen ontstonden onder meer door domme contracten, zoals een 
leveringsgarantie in Leiden aan (toenmalig) Nuon per 2020 terwijl aanleg 
van de leiding hoogst onzeker was, in combinatie met 
betalingsverplichtingen aan restwarmteleveranciers, ook als die nog 
helemaal niet hoefden te leveren. 

De overstap naar de andere warmtepijp - waarin ook het ministerie van 
Economische Zaken geld steekt - betekent overigens niet dat er nu 
zekerheid is over de alternatieve stadsverwarming voor Leiden en een deel 
van de regio. De plannen zijn nog niet definitief en de Leidse regio liet 
onlangs nog weten de gevraagde afnamegaranties absurd hoog te vinden. 
Gesprekken daarover zijn nog in volle gang. 
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