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Onderwerp 

Afdoening motie H.11 Monitoren gevolgen aanleg Leiding door het 

Midden 

  

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 ‘Monitoren gevolgen aanleg Leiding door het 

Midden’ (RIS304893), aangenomen. Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de 

motie. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

• Het college in het coalitieakkoord1 harde voorwaarden aan de medewerking aan de Leiding 

door het Midden verbindt, waaronder het geschikt maken van het netwerk voor lokale 

warmte, de voorrang die duurzame initiatieven moeten krijgen en de redelijkheid van de 

tarieven die afnemers moeten betalen in de toekomst; 

  

Overwegende, dat: 

• Ondanks deze voorwaarden en voornemens de praktische gevolgen van de aanleg van de 

Leiding door het Midden heeft voor de businesscase van lokale duurzame bronnen, de 

isolatie-inspanningen van afnemers van Rotterdamse restwarmte en de redelijkheid van de 

tarieven voor afnemers daarvan nog niet goed te voorspellen zijn en voor een groot deel pas 

in de toekomst zullen blijken; 

 

Verzoekt het college: 

• Te monitoren welke gevolgen de aanleg van de Leiding door het Midden voor Den Haag en 

haar inwoners heeft, bijvoorbeeld voor de businesscases van lokale duurzame (lage 

temperatuur-)bronnen, voor de isolatie-inspanningen van woningcorporaties en andere 

afnemers van Rotterdamse restwarmte en voor de tarieven die afnemers in rekening 

worden gebracht, en daarover jaarlijks te rapporteren in de Voortgangsbrief 

Duurzaamheid; 
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En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Het college geeft op de volgende manier antwoord op deze uitspraak van de raad: 

 

Het college zal in de Voortgangsbrief Duurzaamheid, die ieder jaar in dezelfde maand als de 

programmarekening wordt gepubliceerd, beschikbare monitoringsgegevens over de Leiding door het 

Midden opnemen. Te denken valt aan de energielabels van de Haagse (corporatie)woningen, de 

tarieven van warmte en het aantal aansluitingen op warmtenetten. 

 

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 

 

 


