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Onderwerp Bestuurlijke reactie onderzoek participatie RES

Geachte leden van de rekenkamercommissie,

Op 4 juli jl. heeft het college uw rapportage inzake het regionale onderzoek naar de participatie 
van de RES, met het verzoek tot bestuurlijk wederhoor, ontvangen. 

Het doel van het onderzoek is inzichtelijk te maken hoe inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties oordelen over de participatieaanpak rondom de regionale 
energiestrategieën. Ook was u benieuwd welke lessen uit de beoordeling getrokken kunnen worden 
voor toekomstige regionale energiestrategieën.

U heeft het college gevraagd een bestuurlijke reactie te geven op de resultaten, conclusies en 
aanbevelingen zoals verwoord in uw aanbiedingsbrief en bijbehorende bijlagen. Deze brief bevat de 
door u gevraagde bestuurlijke reactie. Hierbij wordt eerst een reflectie gegeven op de bevindingen 
van uw onderzoek. Daarna volgt de bestuurlijke reactie op de aanbevelingen voor de gemeente 
Wassenaar. Het college ondersteunt en waardeert dit onderzoeksinitiatief vanuit de Rekenkamer. 
Het college kan zich voor een belangrijk deel vinden in uw aanbevelingen. 

Bevindingen 

Het onderdeel bevindingen in uw aanbiedingsbrief bevat de volgende onderdelen voor de gemeente 
Wassenaar: 

 Deelnemers uit Wassenaar aan de participatietrajecten rondom de regionale 
energiestrategieën oordelen kritisch over het proces. Zij betwijfelen of participatie bijdraagt 
aan:

o meer invloed op de besluitvorming;

o grotere betrokkenheid en deelname;

o een zorgvuldigere afweging van alle belangen. 

 De deelnemers weten niet wat er met hun inbreng is gedaan richting het eindresultaat, de 
RES 1.0. Geen van hen heeft deze overigens ontvangen van de gemeente. 

 Het participatietraject rondom de regionale energiestrategie beperkt zich tot nu toe tot de 
belanghebbenden op het eigen grondgebied. Maar keuzes van een gemeente kunnen 
invloed hebben op de leefomgeving in buurgemeenten (zoals bij windmolens langs een 
gemeentegrens). 

 De gemeenten hebben het participatietraject rondom de regionale energiestrategieën niet 
geëvalueerd. Het rekenkameronderzoek kan gezien worden als een evaluatie; de resultaten 
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ervan bieden aanknopingspunten voor het vervolgproces naar de RES 2.0 en RES 3.0, 
alsmede voor de praktische uitwerking ervan (zoals de lokale verkenning wind en zon). 

Aanbevelingen 

Uw eerste aanbeveling richt zich op om participatietrajecten van toekomstige regionale 
energiestrategieën zorgvuldiger uit te voeren en voldoende te bemensen (kwantitatief en 
kwalitatief). Als de gemeente hiertoe niet in staat is, is het beter om géén participatietraject te 
starten. Ten tweede geeft u aan om in participatietrajecten van toekomstige regionale 
energiestrategieën mensen uit buurgemeenten te betrekken als hun belangen een rol spelen (zoals 
bij windmolens langs een gemeentegrens). Als laatste beveelt u aan om het participatietraject van 
toekomstige regionale energiestrategieën te evalueren, daarbij gebruik te maken van de 
enquêtevragen uit het rekenkameronderzoek (voor de vergelijkbaarheid), en de resultaten ervan te 
delen met de gemeenteraad. 

Het college neemt uw aanbevelingen voor de gemeente Wassenaar ter harte om beter bij 
deelnemers aan te geven op welke wijze hun inbreng wordt verwerkt. Ook zet het college zich in 
om participatie van voldoende kwaliteit te organiseren. Om helemaal geen participatie te starten 
als er weinig bemensing voorhanden is naar inschatting van het college geen optie. De gemeente 
zet participatie voornamelijk in om haar beleid beter te maken. Het niet organiseren zou betekenen 
dat het gemeentelijk beleid aan kwaliteit moet inleveren. Bovendien is participatie op basis van de 
huidige ervaring met verschillende intensiteiten te organiseren, waarin beschikbaarheid van 
capaciteit en middelen bepalend is voor de vorm van de participatie. 

De aanbevelingen met betrekking tot het betrekken van buurgemeenten en evaluatie van 
participatietrajecten worden door dit college onderschreven.

Het college ziet met belangstelling uw definitieve rapportage en aanbevelingen tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

T.N. Kramer, drs. L.A. de Lange,
gemeentesecretaris burgemeester
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