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Participatietraject inwoners/instellingen Regionale Energiestrategie

Geachte Raad,
Door raadslid A. de Graaf van de PvdA-fractie zijn op vrijdag 18 december 2020 vragen
gesteld over het participatieproces van inwoners en instellingen dat gaat over de Regionale
Energiestrategie. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.
Vraag 1. Hoe ziet dit traject er in Voorschoten en in onze regio uit?
De fase tussen de vaststelling van de concept RES (juni 2020) en definitieve RES
1.0 (juli 2021) is bedoeld om inwoners en instellingen te betrekken bij het
nadenken over de invulling van de definitieve RES.
✓
✓
✓

Het gaat dan over plannen en locaties om duurzame energie te realiseren.
Hoe kun je inwoners en organisaties hier goed bij betrekken?
Hoe zorg je dat je de juiste partners betrekt bij de samenwerking?

Antwoord 1.
De gemeenten in de RES regio Holland Rijnland verzorgen zelfstandig het participatieproces
met hun inwoners. Holland Rijnland verzamelt en distribueert de gemeentelijke initiatieven
en ervaringen zodat we van elkaar leren.
Voorschoten start op 21 januari met een ontwerpsessie voor de langetermijnaanpak. Aan
deze ontwerpsessie nemen betrokken inwoners, stakeholders uit de Voorschotense
samenleving en medewerkers van de gemeente deel. Doel van de langetermijnaanpak is dat
er in de zomer een actief netwerk in Voorschoten is van inwoners, ondernemers, bedrijven
en organisatie die samenwerken aan het doel Voorschoten CO₂ -neutraal te krijgen.
Voor de korte termijn organiseert de gemeente op 26 januari een digitale inloopavond
Regionale energie Strategie voor onze inwoners. Op deze avond kunnen inwoners in gesprek
gaan met medewerkers van de gemeente en wethouder Spil. Rondom de volgende
onderwerpen worden digitale tafeltjes opgezet: Opwekken van energie in Voorschoten,
Energiebesparing, Duurzaam Verkeer en Vervoer, Aardgasvrij Voorschoten en duurzame
warmte en Aanpassingen voor de klimaatopwarming. Op korte termijn informeren we de
raad ook over het Plan van Aanpak voor de Transitievisie Warmte. Tijdens het proces vinden
drie informatiebijeenkomsten voor raadsleden plaats. Een communicatieplan zorgt ervoor dat
belanghebbende partijen gedurende het project goed geïnformeerd blijven. Een
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participatieplan beschrijft op welke wijze, welke partijen, op welk moment worden betrokken
bij de ontwikkeling van de Transitievisie Warmte.

Vraag 2. Hoe wordt er over dit traject naar inwoners en instellingen
gecommuniceerd?

Antwoord 2.
In de december 2020-oplage van de Voorschotense Krant is een duurzaamheidskatern
opgenomen waarin de inwoners kunnen lezen wat de thema’s zijn waarmee de gemeente
met de samenleving aan de slag gaat. In dit duurzaamheidskatern is ook aandacht voor de
digitale inloopavond op 26 januari 2021. In februari 2020 is een ‘flitspeiling’ gehouden
waarbij vragen over schone lucht en het klimaat werden voorgelegd aan de inwoners van
Voorschoten. De wethouder heeft in november vorig jaar deelgenomen aan een webinar voor
de Leidsche regio over de Regionale Energie Strategie (RES). De wethouder heeft
uiteengezet hoe de gemeente de komende tijd met de RES aan de slag gaat. Ook experts
zijn aan het woord geweest over het duurzaam verwarmen van de woning en over de kansen
en mogelijkheden voor het opwekken van duurzame elektriciteit in de regio, door
windmolens en zonnevelden. Inwoners konden online deelnemen en via de chat vragen
stellen die meteen werden beantwoord.
Tot slot is eind december 2020 en in januari 2021, onder de vlag van de regio Holland
Rijnland, een regionale enquête uitgezet waarin inwoners en ondernemers ideeën kunnen
delen over de energietransitie. De enquête is in twee stappen afgenomen. In de eerste stap
vroegen wij naar de houding ten opzichte van de energietransitie. De tweede enquête ging
vooral in op de vraag hoe inwoners en ondernemers bij dit proces betrokken willen worden
en wat hun voorkeur heeft voor duurzame opwekking van energie.
De komende tijd communiceren we op sociale media (Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn), het digitale bord en in lokale kranten regelmatig over de duurzaamheidsthema’s.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
Burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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