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Den Haag, 25 mei 2022 
 
Betreft: WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag: terugkoppeling Wensen & Bedenkingenprocedure 
 
Geachte leden van de Commissie Leefomgeving en wethouder, 
 
De Bomenstichting Den Haag heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het 
Provinciaal InpassingsPlan (PIP) vanwege de kap van vele behoudenswaardige bomen en de 
aantasting van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Die aantasting is blijvend.  
Er gaan veel meer bomen om dan de Bomen Effect Analyse (BEA) beweert.  
Wat weet de wethouder bijvoorbeeld over de uitkomsten van het nader onderzoek naar de 
majestueuze Vleugelnoten aan de Moerweg? De BEA beweert dat deze bomen kunnen blijven 
staan. Maar echte boomdeskundigen hebben hun grote twijfels geuit omdat een groot deel van de 
wortels moet worden verwijderd. De gemeente wil deze vleugelnoten perse behouden.  
Daarom heeft de Gasunie ruim een half jaar geleden nader onderzoek laten doen.  
Maar de Gasunie doet geheimzinnig en wil het onderzoek nog steeds niet prijs geven. Waarom 
niet? 
Wil de wethouder met deze partij nú al overeenkomsten tekenen?  
 
Behalve deze Vleugelnoten zullen meer bomen het niet redden vanwege wortelschade en 
vanwege de verspreiding van de warmte naar de huizen.  
Deze aantallen heeft de wethouder niet in kaart gebracht.  
 
Daar komt nog iets bij. Recent zijn in de pers artikelen verschenen over de toename van de 
temperatuur in de bodem. Als de bodem opwarmt, verdampt het vocht en droogt de bodem uit. 
Met alle vervelende gevolgen van dien: bodemorganismen overleven de hogere temperaturen 
niet, gewassen verschrompelen en ook bomen krijgen het steeds moeilijker.  
Het gaat hier – naast de klimaatramp - om de ecologische ramp. Deze rampen nemen alleen maar 
in ernst toe. Daarbovenóp zal de warmteleiding óók nog eens warmte afgeven zodat de bodem 
nog eens éxtra opwarmt en droger wordt. De effecten zullen groter en blijvend zijn. 
Het wrange is dat de bedrijven, die de warmte leveren, miljoenen blijven investeren in fossiele 
projecten met grote CO2-uitstoot. Zie bijgevoegde krantenartikel. 
 
De wethouder heeft namens de raad, college en gemeente bij de Provincie ingesproken dat het 
PIP voor Den Haag onacceptabel is. In plaats dat de wethouder zich inzet om de negatieve effecten 
van de Warmteleiding te voorkomen stelt het college voor om contracten te ondertekenen 
vanwege de belangen van de gemeente Den Haag.  
Welke belangen bedoelt het college eigenlijk? Waarom deze haast? 
Is het college ineens toch voorstander van de Warmteleiding? 
 
Tegen ieders wens in wil het college zijn zin doordrijven, het luistert niet naar de raad, niet naar 
bewoners en niet naar belangenorganisaties. In dit verband verwijs ik naar de uitspraak van 
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cultuurhistorica Eva Rovers (initiatiefneemster van het Burgerberaad): “de democratie is mensen 
aan het verliezen”.  
Dat is precies wat hier gebeurt. Dat vinden we ongewenst. 
We vragen u daarom er bij de wethouder op aan te dringen met de ondertekening te wachten 
totdat de Warmteleiding onherroepelijk is.  
Ik dank u wel voor uw aandacht.  
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