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Geachte leden, 

 

De Rekenkamercommissie start een onderzoek naar de participatie in regionale 

energiestrategieën. Dit gebeurt in samenwerking met de Rekenkamercommissie 

Zoetermeer. Naar verwachting ontvangt u in maart 2022 de onderzoeksresultaten.  

 

Doel 
Het doel is om inzichtelijk te maken hoe burgers, ondernemers en maatschappelijke 

organisaties oordelen over de participatieaanpak rondom de regionale 

energiestrategieën.1   

 

Daarnaast zijn de Rekenkamercommissies benieuwd welke lessen uit de beoordeling 

getrokken kunnen worden voor toekomstige participatie-trajecten.  

 

Aanpak 
Het bureau Partners+Pröpper voert het onderzoek uit. Begonnen wordt met 

documentenonderzoek en gesprekken met de vijf portefeuillehouders. 

 

Daarna vinden gesprekken plaats met ambtelijke sleutelpersonen en wordt een 

enquête verspreid onder burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties 

(waaronder de gemeenten). 

 

Ten slotte worden groepsgesprekken gehouden (onder meer met u), gevolgd door 

het opstellen van een onderzoeksrapportage en inspiratiedocument. 

 
1 Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer maken deel uit van de 
energiestrategie-regio Rotterdam Den Haag; Voorschoten en Oegstgeest maken deel 
uit van de energiestrategie-regio Holland Rijnland. 

https://www.partnersenpropper.nl/
https://www.resrotterdamdenhaag.nl/
https://wijzijnon.nl/documenten/res-1-0
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Aanleiding 
Raadsleden suggereerden in mei 2020 om een onderzoek te doen naar de regionale 

energiestrategie. Dit gebeurde tijdens het overleg tussen de Rekenkamercommissie 

en de klankbordgroep van raadsleden. 

 

Daarnaast heeft de regionale energiestrategie een relatie met klimaatverandering. 

En klimaatverandering is één van de vier leidende thema’s uit het Onderzoeksplan 

2021-2022 van de Rekenkamercommissie. 

 

Inzicht 
Wij verwachten dat u door het onderzoek een beter inzicht krijgt in de beoordeling 

van de participatieaanpak rondom de regionale energiestrategieën. Dit kan de 

effectiviteit en efficiency van het gemeentelijk beleid vergroten. 

  

Meer informatie 
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de 

Rekenkamercommissie, Gerard Lappee (06-13153487, info@rekenkamerwvolv.nl). 

  

 

Met vriendelijke groet,  

Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-

Voorburg 

 
Dolf Kamermans, voorzitter 

https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2021/04/2020-06-17-Verslag-van-overleg-RKC-met-klankbordgroep-13-mei-2020.pdf
https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2021/04/2020-06-17-Verslag-van-overleg-RKC-met-klankbordgroep-13-mei-2020.pdf
https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-18-Onderzoeksplan-2021-2022-Rekenkamercommissie-WVOLV.pdf
https://www.rekenkamerwvolv.nl/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-18-Onderzoeksplan-2021-2022-Rekenkamercommissie-WVOLV.pdf
mailto:info@rekenkamerwvolv.nl

