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Stadsverwarming na 2020 
          Nieuwsbrief nr. 3 

Uw flat blijft op Stadsverwarming  

Onderhandelingen met Nuon geslaagd 
 
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 

toekomstplannen van de warmtevoorziening van uw flat en uw huis.  

 

Waar gaat het ook al weer over?  

De energiecentrale aan de Langegracht, 

waar het grootste deel van de warmte 

voor uw flat vandaan komt, sluit per 1 

januari 2020. Nuon blijft daarna wel 

warmte leveren; dat is mogelijk via de 

aanleg van een warmtenet waarmee 

restwarmte uit de Rotterdamse havens 

naar Leiden komt.  

De sluiting van de centrale en het 

aflopen van de warmtecontracten met Nuon was voor een aantal VvE’s en Portaal 

aanleiding om eind 2015 over de toekomstige warmtevoorziening na te denken. De 

VvE’s en Portaal wilden graag op Stadsverwarming blijven, maar dan wel op een 

verbeterde en meer duurzame versie én met lagere kosten. Zij vroegen aan de VvE-

leden (woningeigenaren) mandaat om met Nuon te mogen onderhandelen over de 

voorwaarden en de prijs van de warmte. En dat mandaat kregen ze.   

 

Onderhandelingen met resultaat 

Zomer 2016 startte een onderhandelingsteam bestaande uit een vertegenwoordiger 

van de VvE’s (Daniëlle Collé), een expert van de onafhankelijke energie-adviseur 

Infinitus Energy Solutions (Jeroen Roos) en twee medewerkers van Portaal (VvE-

belangenbehartiger Jos ter Hoeven en inkoper Gert Hardeman) de onderhandelingen. 

Inzet daarbij was een verlaging van de warmtekosten, duurzame warmte en een 

verbetering van het verwarmingssysteem (meer warmtecomfort en een betere 

afrekening).  

 

Nu, na anderhalf jaar van onderhandelen, is het team erin geslaagd om met Nuon tot 

nieuwe contracten te komen, die passen binnen het afgegeven mandaat. Een resultaat 

waarmee we heel blij zijn. Dank Daniëlle, Jeroen, Jos en Gert!  

 

Hoe nu verder?   

De contracten worden nu per flat op naam gesteld en kunnen daarna worden 

ondertekend. Vrijdag 1 december 2017 is de datum dat de nieuwe warmtecontracten 

ingaan (met terugwerkende kracht). Wél met de ontbindende voorwaarde dat de 

warmte vanaf uiterlijk 2023 duurzaam is. Mocht daarna blijken dat dit niet zo is, dan 

kunnen we de contracten ontbinden en alsnog kiezen voor een andere, duurzame 

December 2017 

Inhoud 

Waar gaat het ook al weer 

over? 

Onderhandelingen met 

resultaat 

Hoe nu verder? 

Wat betekent het voor u? 

Hoe staat het met het 

warmtenet?  

Vragen? 

 

Informatie 

Zie 

www.portaal.nl/projecten/ 

stadsverwarming-leiden-na-

2020  

Contact 

Vragen? Vraag uw VvE  

of 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 Jan Luykenlaan 

laag, Jan Luykenlaan 

hoog, Cruquiuslaan en 

Merendonk in Leiden.  

 

 

 

 

VvE’s en 

 

 



 

2 van 2 

Nieuwsbrief  

December 2017 

warmtebron (zoals een zuinige, collectieve gasoplossing met warmtepompen op het 

dak van ieder gebouw).  

 

Wat betekent het nieuwe warmtecontract voor u?  

Vanaf 1 december 2017 levert Nuon warmte volgens de nieuwe (goedkopere!) 

prijsafspraken en heeft uw gebouw circa 20% korting op de totale warmterekening. 

 

Voor de volgende stap, het verbeteren van de verwarmingsinstallatie in uw flat, is de 

VvE (in samenwerking met Portaal) aan zet. Zij bereiden maatregelen voor om het 

comfort in uw appartement te verhogen en de afrekening te verbeteren. Voorbeelden 

hiervan zijn het vervangen van de radiatorkranen door thermostatische knoppen, 

waarmee u zelf de temperatuur per kamer kunt regelen. En het inregelen van een 

gelijkmatige doorstroming van het warme water door de hele flat. Welke 

werkzaamheden precies plaatsvinden en wanneer dat verschilt per flatgebouw en 

hoort u over niet te lange tijd van de VvE of - als u huurder bent - van Portaal.  

Hoe staat het met het warmtenet? 

Warmtebedrijf Rotterdam en Nuon tekenden eind oktober 2017 een overeenkomst 

voor de levering van restwarmte uit de Rotterdamse haven aan de Leidse regio, ook 

bekend als de Warmtelevering Leidse Regio (WLR). Hiermee is een belangrijke stap 

gezet naar een duurzame en toekomstbestendige warmtevoorziening in Leiden.   

Voor de levering van restwarmte aan Leiden wordt een warmtetransportleiding 

aangelegd. In de verdere uitwerking van de warmtetransportleiding, door 

Warmtebedrijf Rotterdam, wordt ook gekeken naar mogelijke kansen voor 

aansluitingen van andere projecten of bedrijven (Heineken) langs het tracé van 

Rotterdam naar Leiden.  

 

 

 

 

 

Vragen? 

Op www.portaal.nl/projecten/ 

stadsverwarming-leiden-na-

2020 vindt u veel informatie. 

Kunt u het antwoord niet 

vinden? Stuur dan een mail 

naar stadsverwarmingleiden@ 

portaal.nl of vraag het aan uw 

VvE. 

 


