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Onderwerp 

Afdoening motie H.12 Voorkomen verspilling Haagse warmte 

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van de brief van wethouder Duurzaamheid en Energietransitie 

inzake Overzicht bestuurlijke informatie Leiding door het Midden (RIS304508) op 5 maart 2020 de 

door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie ‘Voorkomen verspilling Haagse warmte’ 

(RIS304894), aangenomen. Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

 De Leiding door het Midden ervoor zorgt dat een deel van de fossiele restwarmte uit de 

Rotterdamse haven die nu geloosd wordt, gebruikt kan worden voor het verwarmen van 

huizen en bedrijven; 

 Ook de Haagse energiecentrale aan het De Constant Rebecqueplein warmte produceert, 

onder andere als bijproduct bij de elektriciteitsproductie; 

 Het contract van Uniper met Eneco voor warmtelevering door de gas-gedreven 

energiecentrale aan het De Constant Rebecqueplein eind 2022 afloopt; 

 

Overwegende, dat: 

 De wethouder Duurzaamheid en Energietransitie in de commissie van 30 januari jl. aangaf 

dat de STEG-centrale aan het De Constant Rebequeplein een belangrijke functie heeft en zal 

houden in de lokale elektriciteits- en warmteproductie; 

 Het desondanks vooralsnog onduidelijk is wat er na ingebruikname van de Leiding door het 

Midden zal gebeuren met de warmte die de STEG-centrale aan het De Constant 

Rebecqueplein produceert; 

 Het college, in vervolg op de aangenomen motie RIS302656, in het Stedelijk 

energietransitieplan duidelijkheid zal verschaffen over hoe tijdens de energietransitie op 

effectieve en doelmatige wijze zal worden voorzien in de warmtepiekvraag en welke rol de 

STEG-centrale op het De Constant Rebecqueplein daarin zal spelen; 

 

Verzoekt het college: 

 In het Stedelijk energietransitieplan duidelijk te maken hoe verspilling van warmte uit de 

STEG-centrale na 2022 kan worden voorkomen, 
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Het college geeft op de volgende manier antwoord op deze uitspraak van de raad: 

 

Het ontwerp-Stedelijk Energieplan is door het college ingebracht voor consultatie en de commissie 

Leefomgeving is geïnformeerd (RIS305064). In het ontwerp-Stedelijk Energieplan is ingegaan op de 

toekomstige rol van de STEG-centrale op het De Constant Rebecqueplein en warmteopslag waardoor 

verspilling van warmte uit de centrale kan worden voorkomen. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris a.i. de wnd. burgemeester 

 

Ilma Merx Johan Remkes 

 

 


