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Datum

3 februari 2021

Steller vragen

CDA-fractie – Bremmer
Over agendapunt
Cie WRG 4 februari 2021; ag.punt 4 Def. Ontwerp MilieuBeleidsplan Visie op Energie en Klimaat
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
Het college merkt op dat het hier geen vragen over de Visie op Energie en Klimaat,
maar (gedetailleerde) vragen over de uitvoering van de RRE regeling betreft. We zijn
nog volop bezig met de uitvoering van de regeling, dus een meer gedetailleerde
evaluatie volgt aan het eind van de uitvoering van de regeling (eind maart).

** 1.“teGoedbon”
a.Kunnen ons nadere gegevens aan worden gereikt- bv aantallen die inmiddels zijn gebruikt
of ingewisseld, ca het aantal bonnen nog in omloop zijnde en niet is “ingewisseld” - over “de
populariteit ” van de per einde september vorig jaar breed verspreide “teGoedbon” van €70
voor het nemen van Kleine maatregelen die Groot verschil maken in het kader van het
duurzamer maken van de eigen woning?
Antwoord: De stand van zaken op 4 februari 2021 is dat in Voorschoten 60 % van de
bonnen verzilverd is. Dit zijn 1553 bonnen.
b. De CDA- fractie verzoekt verder om een uitsplitsing van gegevens, bijv per einde januari
2021 vzv mogelijk :
+ voor welke sectoren of gebieden- denk bv aan het aanvragen van advies over isoleren, of
de aanschaf van producten als LED-verlichting ed.- deze teGoedbon is of wordt gebruikt?
+ is ook een indicatie – bv op basis van postcodes - te geven in welke wijken c.q. delen van
Voorschoten deze bon vooral gebruikt wordt?
Antwoord: Van de kleine energiebesparende maatregelen is vooral LED verlichting
populair. We krijgen geen terugkoppeling van resultaten op wijkniveau.
c. Is er -inmiddels- sprake van een succesvol te noemen actie?
Zo ja, op basis van welke criteria of standaarden wordt dit gebaseerd?
Antwoord: We zijn nog volop bezig met de actie. Hier komen we in de evaluatie op
terug.
d. Is bij benadering aan te geven welk bedrag uit de exploitatie met deze aktie gemoeid is?
Anders gezegd welke bedrag aan eigen middelen steekt de gemeente in deze actie.
Antwoord: Alleen middelen voor personele capaciteit.
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2. Duurzaamheids-actie in de Nassau-wijk en andere wijken
Naar de CDA-fractie recent vernam zijn de bewoners van de Nassau-wijk huis-aan-huis
benaderd in het kader van dezelfde actie “Energie besparen voor je woning”
a. Kan er nadere informatie verschaft worden over de eerste resultaten c.q. de voorlopige
response of succes tot nu toe van deze vanaf 20.1.2021 gestarte wijkactie?
b.De CDA-fractie kreeg van een enkele bewoner de terugkoppeling dat het Adviesbureau
Klimaatroute, die op aanwijzing van de gemeente bij deze bewoner aan de deur kwam, in
een telefonisch vervolggesprek van een nogal “commerciële opstelling” blijk gaf, in de zin
van “colportage-achtig gedrag”.
** Heeft de gemeente meer van dit soort signalen ontvangen?
** In welk zin en op basis van welke “instructie” is er overleg geweest tussen de gemeente en
het betrokken bureau over de wijze van aanpak en benadering van bewoners bij deze huisaan-huis-benadering?
** Wat is de planning c.q. tijdpad t.a.v eventuele vervolg-acties in andere wijken
Antwoord.: Klimaatroute is sinds 19 januari actief in Voorschoten. Er zijn inmiddels 692
energieadviestrajecten gestart. Klimaatroute is momenteel druk in de wijken met
postcodes 2252 en 2253. In de loop van volgende week wordt gestart in de wijken met
postcodes 2251 en 2254.
Wij hebben geen signalen ontvangen over “een nogal commerciële opstelling”.
Voorschoten doet mee aan een regionale actie voor de uitvoering van RRE, onder
coördinatie van de Omgevingsdienst West-Holland. De wijze van aanpak en benaderen
van bewoners door Klimaatroute is hetzelfde in de gemeenten Leiden, Oegstgeest,
Zoeterwoude, Leiderdorp en Voorschoten en wordt op basis van ervaringen die
regionaal gedeeld worden continu bijgeschaafd.

* Aangeven wat van toepassing is.
Toelichting (indien nodig):

