
GOKNIET OP VIEZE RESTWARMTE

"Het is een sprookje
dat je kokend heet

water van
Rotterdam naar

Leiden kunt
brengen zonder
grote verliezen."

Rob Kouffeld
oud-hoogleraar

Energievoorziening TU Delft
26 mei 201 6

Demetropoolregio Rotterdam - Den Haag staat op het punt om
miljarden te verspelen met een investering in de zogenaamd 'duurzame'
warmterotonde. De warmterotonde zou fossiele restwarmte gaan rondpompen. Warmte van

kolen en ol ie dus. Dat is waanzin nu fossiele brandstof l inks en rechts wordt ingehaald door schone

energie van de wind en de zon.

Ruim 2/3e van de gemeenteraad van Den Haag heeft een amendement aangenomen om de

warmterotonde te schrappen van de l i jst met cruciale investeringsprojecten. Wij roepen ook de

andere gemeenteraden binnen de metropoolregio op:

Gok niet op de warmterotonde. Dat is een valse oplossing. Een excuus om fossiele
centrales langer open te houden. Laten we onze miljarden in écht schone energie steken.

"De overheid staat
aan de vooravond
van een miljarden-

investering. En
weigert de

nutteloosheid
ervan in te zien."

Henk Lankester
nieuwschef

AD/Haagse Courant
28 mei 201 6

WARMTEROTONDE, 4x EEN VIES IDEE

1. De klimaatverandering gaat sneller dan gedacht. De
ontwikkelingen van schone energie ook. Het is moeil ijker dan
ooit om in de toekomst te kijken, maar één ding staat vast:
fossiele brandstoffen zijn verleden tijd. Investeerders trekken
zich sinds 'Parijs' één voor één terug uit de fossiele industrie.
Hoe lang blijft de metropoolregio nog op fossiel gokken?

2. Als de regio nu investeert in de warmterotonde, worden
350.000 huishoudens afhankelijk van fossiele energie uit de
Rotterdamse haven. Een reden voor overheden en bedrijven
om kolencentrales en olieraffinaderijen straks langer open te
houden. Lekker is dat.Zitten we nog langer in de rotzooi.

3. De warmterotonde houdt ontwikkeling van écht duurzame
warmte tegen. Lokale ondernemers wachten nu met
investeringen in duurzame warmte, omdat het spook van de
warmterotonde boven hun hoofd hangt. Hoe langer de
warmterotonde serieus wordt overwogen,hoe langer
echte innovatie uitblijft.

4. De warmterotonde hangt aan elkaar van vaagheden. De
besluitvorming gaat buiten het democratisch proces om.
Achter de schermen is de metropoolregio de warmterotonde
al aan het regelen, terwijl gemeenten er pas in het najaar over
mogen praten. Bovendien is er geen business case. Laten we
ons meeslepen door een rijdende trein?Of houden we zelf
controle?

www.fossielvrijdenhaag.nl




