Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten
277

Datum

19 mei 2020

Steller vragen

Jolien Schroot – D66

Over agendapunt

Cie WRG 20 mei 2020. 8. zienswijze op de ontwerpbegroting ODHW
2021

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

In Voorschoten is energiebesparing de belangrijkste bijdrage aan de uitvoering van het
klimaatakkoord.

Energiebesparing zorgt er voor dat onze infrastructurele kosten niet onnodig oplopen.
Iedere windmolen of zonneweide die we niet hoeven aan te leggen scheelt financiële

investeringen, aantasting van het landschap, kostbare vergunningstrajecten en mogelijk
hinder voor omwonenden.

Energiebesparing wordt niet genoemd in de zienswijze op de voorliggende begroting van
de ODHW

1. Hoe, waar en wanneer kan de gemeente Voorschoten prestatiedoelen afspreken met
de ODHW mbt energiebesparing?
Antw:

Algemeen

De ODWH is van de gemeenten. Het bestuur van de ODWH heeft in 2018 de

strategienota vastgesteld. Een van de speerpunten daarin is duurzaamheid: het

verduurzamen van de samenleving. Om verdere invulling te geven aan die rol heeft de
Omgevingsdienst een programmaplan Duurzaamheid opgesteld. De belangrijkste
focuspunten zijn:

• Regionaal Energieakkoord / RES;

• Ontwikkeling integrale duurzaamheidsadviezen;
• Innovatie bedrijfsbenadering;

• Faciliteren Duurzaamheidsfondsen.

Daarnaast richt het programma zich op de wettelijke taken (energiebesparing),

uitvoeren en beoordelen energiescans en rapportages (Energie audits), activiteiten
vanuit Biodiversiteit en klimaatadaptatie (zoals milieueducatie en Groene Cirkels
Bijenlandschappen) en communicatie en kennisdeling.

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten
277

Energiebesparing

Elk jaar nadat de begroting voor het komende jaar is vastgesteld start de ODWH met

het opstellen van de werkplannen per gemeente. De gemeente als afnemer geeft aan

welke werkzaamheden voor het desbetreffende jaar door de ODWH uitgevoerd moeten
worden. Dat dient te gebeuren binnen het budget zoals vastgesteld in de begroting,

de zogenaamde deelnemersbijdrage. De hoogte van de deelnemersbijdrage verplicht
de gemeente om keuzes te maken in af te nemen taken, de hoeveelheid en de
intensiteit van de uitvoering.

De gemeente heeft met betrekking tot energiebesparing voor het jaar 2020 het
volgende afgesproken:
-

Ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen uit het coalitieakkoord op het
gebied van duurzaamheid twee regelingen uit te werken die woningeigenaren in

staat stelt concrete maatregelen te nemen in de verduurzaming van hun woning.
Het betreft de verordening 'Duurzaamheidslening Voorschoten 2020' en de
-

verordening ‘Duurzaamheidsvoucher Voorschoten 2020’.

Verscherping van het toezicht in het kader van de (verplichte) energiebesparing bij
bedrijven.

2. Heeft het college overwogen om in haar zienswijze een opmerking te maken over het
rekenkamerrapport en wil zij dit toelichten?
Antw:

Het college heeft ten tijde van het onderzoek door de rekenkamer direct geanticipeerd
op de voorlopige uitkomsten. In het werkplan 2020 is de volgende passage
opgenomen: “In 2020 zal de beoordeling van meldingen informatieplicht

energiebesparing en toezicht op naleving van de energiebesparingsverplichting voor

bedrijven met extra capaciteit worden voortgezet. Speciale aandacht zal uitgaan naar
het opsporen van bedrijven die nog niet hebben voldaan aan de informatieplicht

energiebesparing. Naast het inzetten van eigen capaciteit zal daarom in 2020 ook

gebruik worden gemaakt van een ondersteuningsregeling van het Ministerie van EZK.

Daardoor zal de Omgevingsdienst extra menskracht kunnen inzetten op naleving van
de energiebesparingsbepalingen in de Wet milieubeheer”.

Het rekenkamerrapport wordt op 20 mei in de commissie WRG besproken. Verdere
intensivering van werkzaamheden op de naleving van de

energiebesparingsverplichting, denk aan bezoeken bedrijven buiten de reguliere

controles en handhavingstrajecten, kan alleen met extra budget of door bestaande
(niet wettelijke) taken af te schalen.
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Los daarvan is het een politieke vraag hoe wordt omgegaan met de aanbevelingen uit
het rekenkamerrapport.

3. De tabel op pag 19 (4.4.4 Kritische Prestatie Indicatoren) is erg summier. Wat wordt
precies bedoeld?
Antw:

De Omgevingsdienst West‐Holland heeft prestatie‐indicatoren opgesteld om de
tijdigheid en klantgerichtheid van haar dienstverlening te kunnen meten. In de

periodieke rapportages rapporteert de ODWH over de resultaten. Daar vindt periodiek
ook een gesprek over plaats met de gemeente. Het heeft de afgelopen jaren
geresulteerd in hogere percentages resultaat.

De tabel op pagina 19 betreft de KPI’s voor het programma Duurzaamheid . Bij
voortgang realisatie Meldingsplicht Energiebesparing staat als norm 0-100%.

De KPI over de voortgang van de meldingsplicht over energiebesparing heeft tot doel
om de voortgang in beeld te brengen van het aantal ingediende rapportages van

bedrijven in het kader van de informatieplicht energiebesparing. Het geeft vooral aan
in hoeverre het maatschappelijk doel (inzicht in de mogelijkheden van
energiebesparing door bedrijven) bereikt wordt.
Aangeven wat van toepassing is.
Toelichting (indien nodig):

