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Datum

26 mei 2021

Steller vragen

CDA-fractie,Cees Bremmer

Over agendapunt

Com. WRG dd 27 mei 2021,
Agendapunt 5 Vaststellen RES 1.0.

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen* schriftelijk/mondeling te
beantwoorden:

**Op pg 9/11 van het RV wordt o..m. gesteld dat voor de energie-transitie een
participatieproces zal worden gestart, waarin we inwoners en bedrijven meenemen etc
Deze passage is voor de CDA-fractie aanleiding tot de volgende vragen:
1.Is er in regionaal verband een proces-afspraak gemaakt over de wijze waarop in de
deelnemende gemeenten het participatietraject wordt vorm gegeven?
Antwoord Nee. Afgesproken is dat iedere gemeente het participatietraject zelf uitwerkt.
2. In welke mate zal er al of niet sprake zijn van een zekere “uniformiteit” in de wijze waarop
participatie bij dit RES-traject wordt vormgegeven of ingevuld?
Antwoord De situatie is in iedere gemeente anders. Bij gebruik van basisstukken zoals de
presentatie RES 1.0 van de regio Holland Rijnland en de kaart zal er uniformiteit zijn. Doel is
adequate benadering van de doelgroepen en vergroten van de begrip voor en deelnemen
aan energiemaatregelen.
**Op pag 9 van het RV wordt ook gesproken over onder meer Financiën en Risico’s
Deze passage is voor de CDA-fractie aanleiding tot de volgende vragen:
3. Welke extra capaciteit in termen van FTE’s van de gemeente Voorschoten vergt -bij
benadering- de uitwerking van RES 1.0. en deelname aan RES 2.0?
Antwoord Voor de vertegenwoordiging Regionale Energie Strategie en Regionale
Omgevingsagenda is een energie adviseur tijdelijk in dienst genomen. 4 dagen per week. We
hopen deze functie volgend jaar in vaste formatie door te kunnen zetten. Voorbereiden,
afstemmen, bijwonen en terugkoppeling van de bijeenkomsten vergt een dag, soms twee per
week. De overige uren zitten in uitwerking zonnevelden, zon op daken woningen en bedrijven
e.d.
3.1.Zijn hier door samenwerking geen slimmere, goedkopere oplossingen te vinden?
Antwoord In samenwerking worden gemeenschappelijke onderzoeken opgesteld en nota’s
gemaakt zoals de energieopgave, het onderzoek naar de risico’s van windmolens, het lokaal
eigenaarschap, knelpunten bij zonnepanelen op bedrijfsdaken. Iedere gemeente gebruikt dit
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in intern overleg en in overleg en activiteiten met inwoners en bedrijven.
**Het valt op dat het RV relatief veel spreekt over kansen, maar betrekkelijk weinig over
“bedreigingen” of risico’s”, behalve dan over weerstand t.a.v. lokaties met eventuele
zonnevelden op eigen grondgebied.
4.Vraagt juist ook “de risico en bedreigingen kant” van het RES-project niet meer aandacht,
denk aan financiële risico’s, belasting van het ambtelijk apparaat, kans op juridische
procedures etc. Is deze “kant” wel voldoende in beeld bij de deelnemende RES-partners?
Antwoord De gemeenten kregen in 2020 en 2021 via het gemeentefonds extra geld voor de
uitvoering van het Klimaatakkoord. We hopen dat dat wordt voortgezet. Want persoenel inzet
is noodzakelijk. Klimaatneutraal worden is beleid van de gemeenteraad en is een complexe
opgave, die goed begeleid moet worden. Ook kunnen verwachten dat inwoners gebruik zullen
maken van juridische mogelijkheden om bezwaar te maken tegen voorgestelde oplossingen.
Daar moet je wel op in kunnen gaan.
**Bij schrijven van 30 april ontvingen o.a. de raden van de 13 gemeenten in Holland Rijnland
een door de voorzitter van de stuurgroep RES Holland Rijnland, Liesbeth Spies ondertekende
brief met “kritische kanttekeningen bij het voorstel van de Prov. Staten van Zuid-Holland
.
5.Welke betekenis moet vzv het specifiek de positie van Voorschoten in het geheel van de
RES Hol.Rijnland betreft aan deze brief van mevr. Spies worden toegekend.
Antwoord We werken als 13 gemeenten samen om gezamenlijk de opgave van 1,1 Twh op
te pakken en de plaatsing van windmolens en zonnevelden evenredig te verdelen. We
komen dan ook gezamenlijk in actie om keuzen die de evenredige verdeling bedreigen aan te
pakken. Voor Voorschoten heeft de keuze van de provincie geen ruimtelijke gevolgen.
** V.w.b. het onderdeel zon op daken ( 3.4.2), spreekt het RV in de toelichting op pg.7.o.a.
“de komende tijd zullen we de inspanningen vergroten en streven naar het wegnemen van
specifieke belemmeringen voor specifieke doelgroepen”.
6.Kan hier nader worden verduidelijkt en geconcretiseerd aan welke maatregelen, initiatieven
en /of inspanningen wordt gedacht?
Antwoord Zonnepanelen komen op daken van woningen, gemeentelijke panden en
bedrijven. Voor iedere doelgroep zijn er belemmeringen o.a. moeite met goed uitzoeken van
aanbieders en kwaliteit van de zonnepanelen, de draagkracht van het dak, financiering,
stroomnetwerk Liander, verzekeringskwesties e.d.

Toelichting (indien nodig):

