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Stadsverwarming na 2020 
          Nieuwsbrief nr. 2 

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.  

 

De energiecentrale aan de Langegracht, waar 

de warmte voor uw flat vandaan komt, sluit per 

1 januari 2020. Een aantal VvE’s en Portaal 

zien de sluiting, en het aflopen van de 

warmtecontracten met Nuon, als een kans om 

op zoek te gaan naar andere mogelijkheden 

om de flats te voorzien van warmte. Twee 

oplossingen scoren hoog op duurzaamheid, 

comfort en lagere totale kosten. Dat zijn 

stadsverwarming met industriële restwarmte uit de haven van Rotterdam en een 

zuinige, collectieve gasoplossing met warmtepompen op het dak van ieder gebouw.  

 

Een aantal VvE’s en Portaal willen graag op stadsverwarming met warmte uit 

Rotterdam aangesloten blijven, mits deze oplossing de goedkoopste blijkt. Zij willen 

met Nuon onderhandelen over de voorwaarden en de prijs van de warmte. Voor de 

onderhandelingen is mandaat nodig van de VvE-leden (woningeigenaren) van de flats. 

 

Vier VvE’s geven mandaat voor onderhandelingen met Nuon 

Op 30 maart en 7 april stemden in een extra algemene 

ledenvergadering de woningeigenaren van vier flats 

(Cruquiuslaan, Opaalstraat klein, Jan Luykenlaan hoog 

en laag) over het wel of niet in onderhandeling gaan 

met Nuon. Een ruime meerderheid stemde voor. Dat 

betekent dat een afvaardiging van de VvE’s nu 

mandaat heeft om met Nuon te onderhandelen. Inzet 

daarbij is een verlaging van de warmtekosten, duurzame warmte en een verbetering 

van het verwarmingssysteem (directe aansluiting op het warmtenet, meer 

warmtecomfort en een eenduidige en eerlijke afrekening). 

 

De woningeigenaren van de flats Merendonk en Opaalstraat groot stemmen eind april 

en in mei. Mochten ook zij voor stemmen, dan sluiten deze VvE’s bij de onder-

handelingen aan. Hoe meer gebouwen met de onderhandelingen meedoen, hoe 

sterker de positie van de VvE´s en Portaal is in de onderhandeling en hoe groter de 

kans op een mooi aanbod van Nuon. 

Mochten de gebouweigenaren er met Nuon niet goed uitkomen, dan kan altijd worden 

teruggevallen op de zuinige gasoplossing met warmtepompen op het dak van elk 

gebouw.   
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Wie onderhandelt en wat is de planning?  

Een vertegenwoordiger van de VvE’s (Danielle Collé), een expert van de 

onafhankelijke energie-adviseur Infinitus Energy Solutions (Jeroen Roos) en twee 

medewerkers van Portaal (Jos ter Hoeven en Gert Hardeman) voeren de 

onderhandelingen met Nuon. Een jurist ondersteunt bij het opstellen van de 

contracten.  

 

De onderhandelingen starten nog dit voorjaar. Naar verwachting zijn deze, inclusief de 

contractvorming, in het najaar van 2016 afgerond.  

Ook Heineken op het warmtenet 

Niet alleen de Leidse stadsverwarming, ook de brouwerij van Heineken wil vanaf 2020 

gebruik maken van het netwerk dat warmte aanvoert uit de Rotterdamse haven. De 

bierbrouwer wil door gebruik van industriële restwarmte het productieproces van het 

bier verduurzamen.  

Op 5 april tekenden vertegenwoordigers van provincie Zuid-Holland, Nuon, 

Warmtebedrijf Rotterdam, Heineken en de gemeenten Leiden en Rotterdam een 

ambitieverklaring voor de aanleg van een warmteleiding vanaf Rotterdam naar Leiden 

en naar de brouwerij van Heineken in Zoeterwoude. De overeenkomst is een 

belangrijke stap naar de aanleg van de 43 kilometer lange leiding. 

 

Op www.portaal.nl/stadsverwarmingleiden staat de link naar een filmpje over het 

warmtenet vanuit de Rotterdamse haven.  

 

 
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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