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Geachte Raad,

Met deze brief informeren wij u over:
•
•
•

de communicatie en participatie over Regionale Energie Strategie (RES) Holland-Rijnland
waarvan onze gemeente onderdeel van uitmaakt.
het proces tot de behandeling in de gemeenteraadsvergadering van 10 juli aanstaande
van deze Regionale Energie Strategie (RES) 1.0.
de participatie- en communicatieactiviteiten die aansluiten op de RES 1.0.

Schriftelijke peilingen
Op verschillende momenten is schriftelijk aan de inwoners van Voorschoten hun mening gevraagd
over duurzaamheid.
1. In februari 2020 is een ‘flitspeiling’ gehouden over duurzaamheid. Het was een web based
peiling, gedeeld via verschillende social media-kanalen. De peiling ging over de kwaliteit
van lucht, de overstap naar duurzame energiebronnen en de aanpassingen om de
klimaatverandering op te vangen.
2. Rond de jaarwisseling 20/21 heeft Holland Rijnland, een regionale enquête uitgezet over
de energietransitie. De enquête is in twee stappen afgenomen. In de eerste stap is
gevraagd naar de houding ten opzichte van de energietransitie. De tweede enquête ging
over de vraag hoe inwoners en ondernemers bij dit proces betrokken willen worden en
wat hun voorkeur heeft voor duurzame opwekking van energie. Aan de eerste enquête
namen 111 Voorschotenaren deel; aan de tweede 56. Deze respons komt overeen met
vergelijkbare gemeentes.
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Webinar
Wethouder Spil heeft in november 2020 als inleider 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. Zij hebben ook de kansen en mogelijkheden
belicht 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.

Duurzaamheidskatern
In december verscheen een gemeentelijke bijlage in de Voorschotense krant met het thema
Duurzaamheid. Daarin werd zowel het perspectief van de hele wereld als dichtbij huis en thuis
geschetst. Met de blik op de toekomst kwam aan de orde: wat kun je vandaag al doen aan een
beter klimaat? Zo was er aandacht energiebesparende maatregelen en subsidies voorbedrijven en
de tegoedbon voor kleine maatregelen en advies voor particulieren. Voor nieuwe warmtebronnen
in je huis. Voor energie uit de regio (Regionale Energie Strategie). Inwoners werden uitgenodigd
voor een digitale inloopavond, om mee te denken over hoe Voorschoten het beste
energieneutraal kan worden.
Inloopavond 26 januari
Behalve via het katern in de krant is via verschillende kanalen campagne gevoerd over de
inloopavond. De avond was bedoeld om meningen en ideeën op te halen van inwoners die de
gemeente Voorschoten kan inbrengen in de RES Holland-Rijnland. Er hebben 22 Voorschotenaren
deelgenomen. Zij spraken in groepen over de thema’s opwekken van energie, duurzaam verkeer
en vervoer en duurzame warmte. In de bijlage treft u de opbrengsten van deze avond aan. Deze
opbrengsten zijn straks ook op de site van Holland-Rijnland (Wijzijnon.nl) terug te vinden, samen
met de opbrengsten van de participatie in de andere gemeenten.

Het vervolg
1. Proces
De komende tijd verwerkt Holland Rijnland de ingebrachte ideeën en meningen van de
inwoners van de regio tot een totaaloverzicht. Op deze wijze wordt alle inbreng zichtbaar.
De inbreng van de participatie in Voorschoten neemt het college mee bij zijn inbreng aan
de RES. Holland Rijnland stelt de conceptversie van de RES bij tot een definitieve versie
die door de gemeenteraden van Holland Rijnland besproken worden. Het college volgt
het lopende proces kritisch. Zodra er een RES 1.0 ligt, zal het college dat aan de raad
voorleggen. Daarna zal Voorschoten een definitief standpunt bepalen.
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De planning is als volgt:
1. 27 april behandeling in B&W
2. 20 mei: behandeling in Commissie
3. 10 juni: behandeling RES 1.0 in de gemeenteraad
De RES wordt vervolgens iedere 2 jaar aangepast.

2. Participatietraject en communicatie de komende tijd
Voorschoten is op 21 januari gestart met ‘De Belofte van Voorschoten’. Doel van ‘De
Belofte’ is een actieplan voor de overstap van Voorschoten naar duurzame
energiebronnen met inbreng en acties van inwoners uit alle buurten, van alle leeftijden en
verschillende achtergrond, ondernemers, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit
Voorschoten. De participanten bepalen zelf aanpak, route en doel. Gemeente
Voorschoten is een van de participanten.
Tijdens de start op 21 januari zijn Voorschotenaren uitgenodigd die in het verleden hun
betrokkenheid bij het ontwerp hebben getoond, en mensen uit sport, onderwijs en
bedrijfsleven. Inmiddels sluiten door het artikel in de Voorschotense Krant ook anderen
zich aan. Op 21 januari is het proces gepresenteerd en is aan alle betrokken gevraagd of
ze mee willen doen. Momenteel wordt met alle deelnemers persoonlijk gesproken over
welke bijdrage ze kunnen en willen leveren aan het proces.
De Belofte van Voorschoten houdt zich bezig met een traject dat decennia gaat duren.
Het richt zich dan ook op jongeren, de ouders en de grootouders. Het doel is zomer 2021
een eerste resultaat in de vorm van een schets van het actieplan te hebben. Deze schets
leggen we aan uw raad voor.

Transitievisie warmte
De voorbereidingen voor het opstellen van een transitievisie warmte voor Voorschoten
zijn gestart. Die moet eind 2021 klaar zijn. Onderdeel van de visie is een technischeconomische analyse, die de verschillende mogelijkheden voor het aardgasvrij maken van
de verschillende wijken in beeld brengt. Essentieel voor deze omvangrijke operatie is de
betrokkenheid van de Voorschotense samenleving. Bij de ontwikkeling van de visie wordt
een uitgebreid participatietraject doorlopen. Voor inwoners ligt energietransitie en
aardgasvrij maken allemaal in elkaars verlengde. Momenteel wordt bekeken of deze
participatie niet samen op kan lopen met ‘De Belofte van Voorschoten’.
Ook wordt er gewerkt aan een communicatieplan voor de Transitievisie warmte.
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3. Sociale media en website
De kracht van de boodschap zit in het herhalen. We merken elke keer dat we door de
boodschap te herhalen weer andere inwoners bereiken. De komende maanden blijven
we daarom actief communiceren op sociale media (Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn), het digitale bord en communiceren we ook in lokale kranten regelmatig over
de duurzaamheidsthema’s en het participatietraject. Ook gebruiken we onze website
daarvoor. Voor de communicatie rond de transitievisie warmte (vooral bij het
participatietraject) wordt een communicatieplan gemaakt.

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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