
Schriftelijke vragen van Antje Jordan (D66) en Sander van Diepen 

(D66) aan het College van Burgemeester en Wethouders van de 
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Recent verscheen een artikel in het Leidsch dagblad over hoge warmtekosten bij de studentenflats 

aan het Leidse Omegaplantsoen. Studenten zijn gefrustreerd over de hoge verwarmingskosten die 

het gevolg zijn van duurzame, maar tegelijk dure, installaties. In de flats biedt Studentenhuisvesting 

Stichting DUWO woonruimte aan waar warmtepompen voor verwarming zorgen. De vaste 

energiekosten zijn hoog. Daar bovenop komen nog de verbruikskosten. Uit het artikel van het Leidsch 

Dagblad blijkt dat de studenten ongeveer 58 euro aan vaste kosten per maand betalen. Dit betalen zij 

ook als zij de verwarming niet gebruiken. Dit zorgt ervoor dat de studenten liever helemaal nooit de 

verwarming aanzetten om de hoge gebruikskosten te vermijden. Eén bewoner liet weten dat zijn 

elektriciteitsgebruik bij het gebruik van de verwarming gelijk stond aan dat van een huishouden van 4 

personen. Daarnaast is er onder de bewoners veel onvrede over de warmteleverancier Eteck, waar 

de studenten aan vastzitten via een contract, doordat DUWO het project kocht van een 

projectontwikkelaar die de overeenkomst met Eteck sloot.  

Een deel van de studenten, zo verkondigen zij aan het Leidsch Dagblad, is inmiddels overgestapt op 

het gebruiken een elektrische kachel in plaats van de verwarming. Volgens DUWO zijn de hoge vaste 

kosten het gevolg van de duurzame keuzes die zijn gemaakt bij de bouw van de flats. Maar als het 

gevolg is dat de studenten voor een elektrische kachel kiezen in plaats van de verwarming via de 

duurzame warmtepomp, worden de voordelen van deze duurzame keuzes niet bereikt.1 Uit 

berichten van bewoners van het Omegaplantsoen blijkt dat op het omliggende Epsilonplantsoen, 

Sigmaplantsoen en het nieuwe Omegaplantsoen voor een andere manier van verwarming is gekozen. 

Hier is namelijk een elektrische radiator geïnstalleerd en een warmtepomp met water via Dunea die 

men deelt met een buurman of buurvrouw. Deze kosten zouden neerkomen op 50 tot 60 euro per 

kwartaal per twee personen. Het bewijs dat duurzaamheid en betaalbaarheid dus wel samen kúnnen 

gaan. 

D66 vindt duurzaamheid belangrijk, maar het betaalbaar houden van studentenwoningen ook. 

Daarnaast zorgen de hoogoplopende energierekeningen van het Omegaplantsoen en de vaste- en 

gebruikskosten die zijn verbonden aan het gebruik de warmtepompen ervoor dat studenten 

overstappen op elektrische kachels, die de duurzaamheid niet ten goede komen. 

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Jordan (D66) en van Diepen 

(D66) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen: 

1. Is het college het met D66 eens dat we zo veel mogelijk moeten zorgen voor een goede 

verhouding tussen duurzaamheid en betaalbaarheid? 
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2. Is het college het met D66 eens dat het onwenselijk is als de ontwikkelaar van een gebouw 

de kosten van de door hem gekozen installatie doorschuift naar de gebruiker, in dit geval 

studenten?  

 

 

3. Welke mogelijkheden heeft het college om te zorgen dat bij nieuw- of verbouw een werkelijk 

duurzame keuze wordt gemaakt in plaats van zo laag mogelijke investeringskosten met hoge 

exploitatiekosten als gevolg?  

 

4. Is het college bereid deze mogelijkheden in te zetten en de raad daarover te informeren?  

 


