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Stadsverwarming na 2020 
          Nieuwsbrief nr. 1 

De toekomstige warmtevoorziening van 
uw flat  

Met deze nieuwsbrief houden de Vereniging van Eigenaars (VvE’s) van een aantal 

flats, aangesloten op stadsverwarming, en Portaal u op de hoogte van de toekomst-

plannen van de warmtevoorziening van uw flat en uw huis.  

Stadsverwarming in Leiden verandert 

Sinds begin jaren ’90 van de vorige eeuw 

hebben veel Leidse flatgebouwen stads-

verwarming, waaronder die van u. Nuon 

levert de warmte hiervoor. Deze warmte komt 

van de Eon-centrale aan de Langegracht. 

Deze centrale is verouderd en sluit per  

1 januari 2020. Nuon kan ook na 2020 

doorgaan met warmte leveren van andere 

bronnen, zodat de stadsverwarming intact 

blijft. Maar er is nu ook een kans om een andere manier van verwarming te kiezen. 

 
Onderzoek naar de mogelijkheden 

De VvE’s en Portaal willen graag een duurzame verwarming realiseren, die meer 

comfort levert en goedkoper is. Zij hebben bureau Infinitus Energy Solutions opdracht 

gegeven om bij 22 flatgebouwen de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken. Uit de 

onderzoeken blijkt dat er twee oplossingen zijn die hoog scoren op duurzaamheid, 

comfort en lagere totale kosten: stadsverwarming met ‘groene warmte’ uit Rotterdam 

en een zuinige oplossing met aardgas (per flat). Met beide oplossingen wordt de 

verwarmingsinstallatie in de gebouwen sterk verbeterd. 

Voorkeur: onderhandeling met Nuon over groene stadsverwarming 

Beide oplossingen hebben voor- en nadelen. Stadsverwarming met groene warmte uit 

de Rotterdamse haven is duurzamer dan de oplossing met aardgas. Daarom willen de 

VvE’s en Portaal met Nuon in onderhandeling. Zo willen zij dat ieder gebouw een 

directe aansluiting op het warmtenet krijgt 

en dat u als bewoner meer comfort ervaart 

tegen gunstigere tarieven. Om sterk te 

staan, willen de VvE’s en Portaal gezamen-

lijk optrekken. Daarvoor hebben ze het 

mandaat van de woningeigenaren nodig. 

Tijdens een extra ledenvergadering 

stemmen de eigenaren hierover.  
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Informatie 

Zie www.portaal.nl/ 

stadsverwarmingleiden  
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Vragen? Mail naar 

stadsverwarmingleiden@ 

portaal.nl 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van een aantal 

VvE’s en Portaal in Leiden. 

De nieuwsbrief wordt ver-

spreid onder de bewoners 

van de Opaalstraat 267-

301, Opaalstraat 47-245, 

Jan Luykenlaan laag, Jan 

Luiykenlaan hoog, 

Cruquiuslaan en Merendonk 

in Leiden.  
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Inloopbijeenkomst over stadsverwarming 2 maart 

Om eigenaren en huurders te informeren over 

het onderzoek en de plannen was er woensdag 

2 maart een inloopbijeenkomst. Hier zagen zo’n 

50 bezoekers een animatiefilm over stadsver-

warming en ontvingen een toelichting van Jeroen 

Roos van het bureau Infinitus. En er waren veel 

vragen; over de verbetering van het comfort, 

over de kosten en de techniek. Op www.portaal. 

nl/stadsverwarmingleiden kunt u het filmpje en 

een beeldverhaal zien en staat een document met antwoorden op veel vragen. 

Enkele vragen en antwoorden 

De Eon-centrale sluit pas op 1 januari 2020. Waarom maken we nu al een keuze?  

Nuon werkt dit jaar aan de ontwikkeling van een alternatief voor de Eon-centrale. Hoe 

meer zekerheid Nuon heeft over warmteafname, hoe aantrekkelijker de verbinding met 

Rotterdam wordt en hoe aantrekkelijker de tarieven worden die Nuon ons kan bieden. 

Dit is dus hét moment om te onderhandelen. Daarnaast hebben we tijd nodig voor de 

verdere uitwerking; tijd voor besluitvorming en voor het voorbereiden en uitvoeren van 

de werkzaamheden.  

Waarom kiezen de VvE-besturen en Portaal ervoor om verder te gaan met 

stadsverwarming? 

Het is de bedoeling dat zowel met groene stadsverwarming als met de zuinige 

oplossing met aardgas, de verwarmingsinstallaties in de gebouwen sterk worden 

verbeterd. Wel is de warmte uit Rotterdam duurzamer en vragen de technische 

aanpassingen voor stadsverwarming een lagere investering van de woningeigenaren 

dan de zuinige gasoplossing. Door te onderhandelen met Nuon willen de VvE’s en 

Portaal voor een langere tijd gunstige afspraken maken voor de inkoop van warmte.  

Zodanige afspraken dat de totale verwarmingskosten (investeringen en jaarlijkse 

kosten over een langere termijn) van stadsverwarming lager zijn dan de totale 

verwarmingskosten van de zuinige oplossing met aardgas.  

 

De centrale verwarming zoals die nu is, is niet altijd ideaal geregeld. Wat wordt in de 

toekomst in elk geval beter? 

Door aanpassing van de verwarmingsinstallatie merken bewoners verschillende 

verbeteringen: de verwarmingskosten (voor een gemiddelde woning) gaan omlaag, er 

komt meer verwarmingscomfort in de woningen (beter regelbaar door nieuwe ther-

mostaatkranen- tegen bijbetaling met een centrale thermostaat), minder geluid in de 

leidingen en de verdeling van de stookkosten wordt eenduidiger. Deze verbeteringen 

staan overigens los van stadsverwarming of de zuinige gasoplossing. 

  

Wat is de planning? 

Op 30 maart en 7 april is er een extra algemene ledenvergadering van de VvE’s 

(Opaalstraat groot en Merendonk in mei). Hier stemmen de woningeigenaren over het 

starten van de onderhandelingen met Nuon. Valt de keuze hierop, dan beginnen de 

onderhandelingen dit voorjaar. Naar verwachting zijn deze rond de zomer van 2016 

afgerond. Bij een positief resultaat en na een definitief besluit van Nuon over de 

aanleg van een pijpleiding vanuit Rotterdam eind 2016, is het de beurt aan de VvE’s 

om definitief besluiten. Dan kan na een goede voorbereiding tegen de zomer van 

2017 de verbetering van de verwarmingsinstallaties beginnen. Leiden de onder-

handelingen met Nuon niet tot het gewenste resultaat, dan gaan we verder met de 

uitwerking van de zuinige oplossing met aardgas. 

 

 
Meer vragen? 
Op www.portaal.nl/ 
stadsverwarmingleiden vindt 
u veel informatie: een beeld-
verhaal, een animatiefilm en 
een lijst met vragen en 
antwoorden. Kunt u het 
antwoord niet vinden? Stuur 
dan een mail naar 
stadsverwarmingleiden@ 
portaal.nl.  
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