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Datum

8 februari 2021

Steller vragen

Ad de Graaf & Marjolijn Eshuis

Over agendapunt

Raadsvergadering 4 maart 2021: DO Milieubeleidsplan/Visie op Energie
en Klimaat (Inhoud)

Op 11 juni 2020 heeft de raad motie 145 aangenomen waarin het college wordt verzocht
ervoor zorg te dragen dat “de geformuleerde (tussen)doelen in het definitieve ontwerp
milieubeleidsplan concreet, meetbaar en realistisch zijn”.
De PvdA vroeg in de commissie WRG van 5 februari jl. naar de doelen en de wijze waarop de
monitoring is voorzien voor:
a) Energiebesparing;
b) Opwekking elektriciteit;
c) Duurzame mobiliteit;
d) Gemeente als duurzaam voorbeeld;
d) Klimaatadaptie & milieukwaliteit, onderliggende thema’s.
In reactie hierop, verwees de wethouder naar de ‘onderliggende documenten’.
Antwoord: Er is toegezegd de raad een overzicht te sturen van onderliggende stukken:
wanneer de raad daarover besloten heeft of nog moet besluiten en waaruit blijkt wanneer
de uitvoering zichtbaar wordt. Dit overzicht komt u binnenkort toe.
1
Volgens het DO Visie op Klimaat dient het energieverbruik in Voorschoten te dalen van
1028 TJ in 2014 naar
1022 TJ in 2017 naar
915 TJ in 2030.
 Wat zijn de tussendoelen en wanneer moeten die behaald zijn;
 Hoe vindt monitoring plaats en welk bedrag is hiervoor de komende jaren beschikbaar
is ?
 In welke ‘onderliggende documenten’ staan de monitoring van de (tussen)doelen op
Energie & Klimaat vermeld?
De gemeente bepaalt samen met inwoners wat we gaan realiseren. Dit is onderdeel van
het participatieproces ‘de belofte van Voorschoten’.
Nadat de deelactiviteiten met de inwoners zijn geformuleerd, wordt gekeken welke vorm
van monitoring wordt toegepast.
2
Op bladzijde 18 VEK staat dat Voorschoten in 2017 1.7% zonne-energie opwekt. Op bladzijde
12 VEK staat dat in 2018 Nederland 7.4% duurzame energie opwekt.
Welke concrete doelstelling hanteert het Voorschotense college voor wat betreft het te
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bereiken percentage op te wekken duurzame energie in 2030?
 Wat zijn de tussendoelen en wanneer moeten die behaald zijn;
 Hoe vindt monitoring plaats en welk bedrag is hiervoor de komende jaren beschikbaar
is ?
 In welke ‘onderliggende documenten’ staat de monitoring van de (tussen)doelen op
Energie & Klimaat vermeld?
Ook hiervoor geldt: De gemeente bepaalt samen met inwoners wat we gaan realiseren. Dit
is onderdeel van het participatieproces ‘de belofte van Voorschoten’.
Nadat de deelactiviteiten met de inwoners zijn geformuleerd, wordt gekeken welke vorm
van monitoring wordt toegepast.
3.
Gegeven de verwijzing van de wethouder op 5 februari naar de ‘onderliggende stukken’ die –
naar mag worden aangenomen – zich ook uitstrekken over
c) Duurzame mobiliteit;
d) Gemeente als duurzaam voorbeeld;
d) Klimaatadaptie & milieukwaliteit, onderliggende thema’s.
ontvangen wij graag per onderdeel een overzicht van:






Het te behalen doel (kwantitatief).
In welk jaar het doel gehaald moeten worden (stip op de horizon)
Wat de tussendoelen zijn, en wanneer die behaald moeten zijn;
Hoe monitoring plaatsvindt en welk bedrag hiervoor de komende jaren beschikbaar is?
In welke ‘onderliggende documenten’ staan de monitoring van deze doelen van
Energie & Klimaat vermeld?
Voor c zie hoofdstuk 3.2, voor d en d (e?) zie hoofdstuk 4 en 5. Aan het begin van het
hoofdstuk staan de doelen vermeld, alsook hoe eventuele monitoring plaatsvindt. Zo vindt
monitoring van luchtkwaliteit bijvoorbeeld jaarlijks plaats.
Zie ook nota van beantwoording 5A1: “Om doelen SMART te kunnen formuleren, is een
basis nodig. Met andere woorden: er moet precies bekend zijn wat het nulpunt is van
waaruit wordt gestart, en er moet rekening gehouden worden met context die van invloed
kan zijn op het behalen van de doelen. Hiernaast is niet alles te kwantificeren en zijn
doelen relatief. Om doelen SMART te maken, is dus onderzoek en monitoring nodig opdat
ook een precieze impactmeting kan plaatsvinden. Ook het doen van onderzoek en
monitoring kost personele capaciteit, en middelen (ervan uitgaande dat data beschikbaar
en meetbaar is). Ook in dit kader moeten keuzes worden gemaakt. Er is daarom voor
gekozen om doelen zo SMART mogelijk te formuleren, daar waar mogelijk en data
beschikbaar.”
4.
Voorschoten heeft voor de komende drie jaar € 250.000 gereserveerd voor de uitvoering van
de Visie op Energie & Klimaat. Dat zijn beperkte middelen.
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 Waar willen we met die beperkte middelen concreet over drie jaar staan?
De centrale doelstelling van de VEK is als volgt: “Het bevorderen van de
klimaatrobuustheid, een goede milieukwaliteit en duurzame energievoorziening in
Voorschoten”. De 250K komt specifiek ten goede aan deze centrale doelstelling.
Het wordt een interactief proces met veel externe partijen. Samen zullen wij stappen
moeten zetten richting verduurzaming. De gemeente neemt de rol op zich van begeleider,
verbinder, faciliteerder. Hierbij probeert de gemeente qua tempo in de pas te lopen met de
regio.
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