
6 |  ACTUEEL Den Haag Centraal  |  Donderdag 6 mei 2021

Door Jeroen van Raalte

H 

et idee is simpel. 
Bij olieraffinade-
rijen in de Rotter-
dams haven komt 
veel hitte vrij. Die 
wordt nu in de 

Maas geloosd. Waarom verwarmen 
we daar geen huizen mee? Ziedaar 
Warmtelinq, beter bekend als de ‘Lei-
ding door het Midden’, een onder-
grondse pijp die zeker 150.000 huis-
houdens in Zuid-Holland moet ver-
warmen met ‘restwarmte’ uit de 
haven. Het is een megaoperatie waar 
de rijksoverheid, provincie, zes ge-
meenten, het Havenbedrijf en ener-
giegiganten bij betrokken zijn. 
Staatsbedrijf Gasunie legt de hoofd-
transportleiding aan, die zal binnen-
komen bij de Energiecentrale in het 
Regentessekwartier. Vandaaruit 
gaat Eneco via lokale distributienet-
werken Haagse huizen verwarmen. 
Eind deze maand hakt Gasunie de 
knoop over de investering door.

Maar de Haagse steun voor het ko-
kende water uit Rotterdam ver-
dampt. Een groeiend aantal tegen-
standers ziet Warmtelinq als een 
niet-duurzaam project, dat nadelig 
uitpakt voor burgers en lokale initia-
tieven. In Transvaal dreigt oproer, nu 
bewoners doorkrijgen dat hun stra-
ten open en hun bomen om gaan 
voor de aanleg van de pijp. Ook de ge-
meenteraad mokt. In maart steunde 
de voltallige oppositie een motie van 
Hart voor Den Haag om ‘de smeer-
pijp aan Maarten te geven’. Binnen 
de coalitie kan het plan evenmin op 
warme gevoelens rekenen. “We zit-
ten echt in onze maag met deze lei-
ding,” zegt VVD-raadslid Chris van 
der Helm.

Bijna niemand in Den Haag zit 
erop te wachten, lijkt het wel. Wat 
maakt Warmtelinq omstreden? Drie 
discussiestukken.

DUURZAAMHEID
“Het is een achterhaald plan uit de 
vorige eeuw. Warmte verslepen is 
onlogisch, peperduur en risicovol. 
Het maakt huishoudens afhankelijk 
van monopolisten en de smerige in-
dustrie.” HSP-raadslid Joris Wijsmul-
ler zet de toon in het commissiede-
bat van 8 april. Dat gaat strikt geno-
men over de aanleg van de buis, maar 
koerst toch weer af op die principiële 
vraag: is Warmtelinq wel duurzaam? 

Gaan we weer, zie je Arjen Kapteijns 
denken. “Dan had het vorige college 
(met HSP, red.) er maar voor moeten 
gaan liggen,” stelt de fractievoorzit-
ter van GroenLinks. “Dat station is 
nu wel gepasseerd.”

Toch blijft de vraag boven de markt 
hangen: bewijst deze leiding de ener-
gietransitie een dienst? Ja, zegt wet-
houder Liesbeth van Tongeren 
(GroenLinks, energietransitie). Zij 
ziet het als een belangrijke stap op 
weg naar een klimaatneutraal Den 
Haag, dat al in 2030 realiteit moet 
zijn. Volgens de Europese definitie is 
de Rotterdamse restwarmte duur-
zaam. “Ik zie het zo: anders gooi je 
het maar weg,” zei de programmaco-
ordinator van de gemeente op een di-
gitale ‘inloopavond’.

Dat verhaal rammelt aan alle kan-
ten, stelt Gerd-Jan Otten, wiens be-
drijf is gespecialiseerd in hernieuw-
bare energie. Hij behoort tot de groe-
ne vleugel van de VVD. “Het doel 
– beheersen van de CO2-uitstoot – is 
teruggebracht tot ‘van het gas af ’. 
Met Warmtelinq kunnen we inder-
daad van het gas af, maar houden we 
de CO2-uitstoot in stand.” Dat heeft 
te maken met de Europese emissie-

handel. Fabrieken hebben uitstoot-
rechten nodig. Maar olieraffinaderij-
en die hun restwarmte aan Warmte-
linq leveren, worden deels ontzien. 
“Eigenlijk krijgen ze gratis CO2-
rechten,” zegt Otten. “Normaal moe-

ten bedrijven betalen voor hun afval-
stromen, nu verdienen ze eraan.”

Warmtelinq maakt burgers voor 
een eerste levensbehoefte afhanke-
lijk van de fossiele industrie, waar-
schuwen verschillende experts. 
Daarmee dreigt een ‘lock-in’. Zoals in 
Brabant, waar een kolencentrale niet 
kan sluiten omdat Tilburgers anders 
koude voeten krijgen. Dat gaat niet 
gebeuren, beloofde omgevingsma-
nager Liesbeth Siesling van Eneco op 

de inloopavond. “De restwarmte is 
er, en daarom Warmtelinq. Niet an-
dersom.” Ook de gemeente verwacht 
dat de Rotterdamse haven sterk gaat 
verduurzamen.

“Je kunt tegen biomassa en kern-

energie zijn, maar als je ook nog rest-
warmte afwijst, hoe komen we dan 
in hemelsnaam in de buurt van een 
oplossing?”, stelt Kapteijns. “Het 
stoort mij dat partijen die zich hard 
hebben gemaakt voor het Haagse kli-
maatpact nu het felst van leer trek-
ken.”

LOKALE BRONNEN
Echt enthousiast is het stadhuis 
nooit geweest over de megapijp. Als 

De pijpleiding die (bijna)    niemand wil

Het is een omstreden plan, de leiding die  
‘restwarmte’ uit de Rotterdamse haven naar 
Haagse huiskamers moet brengen. Deze  
maand beslist de Gasunie of ze gaat  
investeren. Intussen verdampt het 
enthousiasme.

Volgens tegenstanders maakt de warmtepijp uit de Rotterdamse haven de ontwikkeling van lokale energiebronnen onmogelijk. | Illustratie: Liam van Dijk
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die er al komt, dan op één voorwaar-
de. ‘Lokale duurzame initiatieven 
krijgen altijd voorrang bij het leve-
ren van warmte aan Haagse huishou-
dens,’ stipuleert het coalitieakkoord. 
Den Haag kent veel mogelijkheden 
om warmte te winnen, schetst Ot-
ten. Geothermie, zeewater, zon, op-
pervlaktewater. “Negentig procent 
van de Haagse energievraag kunnen 
we met lokale warmtebronnen leve-
ren,” zegt hij, verwijzend naar een 
onderzoek dat zijn bedrijf samen 
met adviesbureau CE Delft uitvoer-
de.

Op papier biedt Warmtelinq daar 
alle ruimte toe. “Het is een open sy-
steem,” aldus Eneco-manager Sies-
ling op de inloopavond. “Op termijn 
kunnen andere warmtebronnen op 
het net aansluiten. Die zijn ook no-
dig. Het is én-én.” Maar volgens te-
genstanders is dat een illusie. Warm-
telinq draait lokale initiatieven de 
nek om, menen zij. Allereerst zijn er 
technische bezwaren. De Rotter-
damse warmte komt op hoge tempe-
ratuur binnen. Lokale energiebron-
nen leveren lage temperatuur. Die 
kunnen niet zomaar inhaken op het 
distributienetwerk.

Funester nog is het verdienmodel 
van de warmtepijp, stelt Joeri Ouds-
hoorn. Hij strijdt al jaren tegen het 
plan, eerst als raadslid, nu namens 
Den Haag Fossielvrij. “De pijpleiding 
kan warmte alleen volcontinu leve-
ren, dus het hele jaar door dezelfde 
hoeveelheid. Voor de winterpieken 
gaat de gascentrale aan.” Warmtelinq 
zal de ‘basislast’ gaan verzorgen, zo 
luidt het bedrijfsplan. Dat is de ener-
gie die huishoudens het hele jaar 
door gebruiken, ongeacht het weer. 
“Voor elke energiebron is dat het 
goedkoopst,” zegt Oudshoorn. “Als 
lokale bronnen vanwege Warmte-
linq geen basislast kunnen leveren, 
verdienen ze hun investering nooit 
terug.”

Van dat doemscenario gelooft 
GroenLinks-voorman Kapteijns 
weinig. “Warmtelinq gaat maar een 
zesde van de warmte leveren. Dat zal 
vooral in gebouwen van woning-
bouwcorporaties zijn. Hoe reëel is 
het dat die bewoners binnen tien jaar 
een duurzaam warmtenet hebben 
opgezet?” Maar, werpt Oudshoorn 
tegen, die warmte wordt uitge-
smeerd over veel meer huizen. 
Warmtelinq levert immers alleen de 

basislast. Van de pijp gaat de warmte-
transitie ook niet sneller, voorspelt 
hij. “Het tempo wordt bepaald door 
de aanleg van distributienetwerken 
in de stad. Dat duurt lang. In dezelf-
de tijd kunnen we ook alle lokale 
energiebronnen aanleggen.”

Nu worden grote energiebedrijven 
zo gefêteerd dat lokale initiatieven 
kansloos zijn, zegt Otten. Het rijk en 
de provincie verstrekken 170 miljoen 
subsidie én beloven dat ze kunnen le-
veren. “Gemeenten staan onder druk 
om voldoende warmte af te nemen.” 
Tegen zo’n marktmacht zijn Haagse 
alternatieven niet opgewassen, 
vreest hij. “Als Warmtelinq ze uit de 
markt kan prijzen, krijgen zij nooit 
een lening van de bank. Het is niet én-
én. Er is geen polderoplossing.”

DRAAGVLAK
De transitie valt of staat met draag-
vlak, en die is momenteel ver te zoe-
ken in Transvaal. De hoofdleiding 
komt dwars door de wijk. Straten 
gaan open en tientallen bomen moe-
ten wijken, tot ongenoegen van be-
woners. Dat de wethouder het onno-
dig vond om een zienswijze in te die-
nen bij de provincie (die de aanleg 
coördineert) wekte wrevel in de ge-
meenteraad. Die dwong dat alsnog 
af. “De impact op de stad is groot,” 
zegt Van der Helm. Het VVD-raadslid 
maakt zich zorgen, bijvoorbeeld over 
het monopolie dat Eneco krijgt. Hij 
wijst op de slechte ervaring met en-
kele warmtenetten in de stad, waar 
bewoners te veel betalen – deze 
krant schreef er in februari over. 
“Dan moeten we als raad goed na-
denken of we dit überhaupt willen.”

Alleen hebben we niet zo veel te 
willen. De gemeente mag de ‘regie’ 
hebben in de warmtetransitie, de be-
slissingen vallen elders. Het stadhuis 
kan de aanleg van het hoofdleiding 
bijvoorbeeld niet tegenhouden. “Als 
gemeente gaan we niet over dit pro-
ject,” benadrukt Kapteijns van Groen-
Links. “Dan kun je proberen het te-
gen te werken, maar ik ben blij dat het 
college zijn invloed aanwendt om ei-
sen te stellen aan de aanleg.”

De situatie is het gevolg van het 
Nederlandse beleid, zegt Annelies 
Huygen, hoogleraar ordening van 
energiemarkten in Utrecht en ver-
bonden aan TNO. “Volgens de weten-
schappelijke literatuur worden 
kleinschalige systemen, ook van on-
derop, steeds belangrijker. Een land 

als Denemarken telt 340 warmteco-
operaties. Maar Nederland wil haast 
maken door snel grote warmtenet-
ten te organiseren.” Er is een lange-
termijnstrategie nodig, zegt ze, pas 
dan wordt duidelijk welke rol Warm-
telinq kan spelen. Nu gebeurt het 
omgekeerde. De zogeheten Transi-
tievisie en Regionale Energiestrate-
gie zijn nog in de maak, maar het plan 
voor de megapijp ligt er al.

Die haast kan ten koste gaan van 
draagvlak, waarschuwt Huygen. 
“Het is een risico. We willen graag 
heel snel, maar de vraag is of burgers 
dat gaan accepteren.” In het buiten-
land zijn bewoners vrijwel nooit 
verplicht om zich op een warm-
tenet aan te sluiten. Bedrijven moe-
ten eerst klanten winnen. “In Ne-
derland doen we het andersom. We 
geven concessies aan bedrijven en 
gaan dan op zoek naar klanten.” 
Weliswaar heeft Den Haag niet toe-
gezegd dat ze warmte gaat afnemen, 
maar de druk is hoog. Otten: “De 
provincie heeft financiële belangen 
om dit door te zetten.”

In Mariahoeve wil Elly Rijnierse 
het anders doen. Zij pleit voor een co-
operatief model, in de geest van de 
Hollandse dijkenbouw. “Geen wa-
terschap maar een warmteschap, 
geen dijkgraaf maar een wijkgraaf. 
Als de overheid bewoners infor-
meert, uitdaagt en ondersteunt bij 
het ontwikkelen en beheren van lo-
kale bronnen, zou het weleens heel 
snel kunnen gaan.” Helaas belooft de 
nieuwe warmtewet weinig goeds. 
Daarin geeft de overheid de voorkeur 
aan centrale sturing en partner-
schappen met energiereuzen. Zoals 
Eneco, dat vorig jaar werd verkocht 
aan Mitsubishi. “De dividenden stro-
men naar het buitenland,” zegt Rij-
nierse. “We worden een wingewest 
van Japan.”

Áls de leiding er komt. Volgens 
Oudshoorn is dat allerminst zeker, 
ook al zet de Gasunie deze maand de 
investering door. Hij kijkt daarbij 
naar de Leiding over Oost, de pijplei-
ding die tussen Rotterdam en Leiden 
moest komen. “De besluitvorming 
lag helemaal vast, maar uiteindelijk 
durfde men het niet aan.” Intussen 
begint de wirwar van belangen en 
beslismomenten de gemeenteraad te 
duizelen. Van der Helm worstelt er-
mee. “Soms lijkt het op een doorden-
derende trein die niet kan stoppen, 
ook al staan de seinen op rood.”
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‘We worden een 
wingewest van 

Japan’
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