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Uw kenmerk  Behandelaar Carmen de Jong
Ons zaaknummer  Z/22/068013/313124 Bijlage  

Onderwerp  Bestuurlijke reactie rapport participatie RES 1.0

Geachte heer Lappee,

Het college heeft in haar vergadering van 30 augustus 2022 het conceptrapport van de 
Rekenkamercommissie WVOLV met als titel “Onderzoek naar participatie in de regionale 
energiestrategieën” behandeld.

Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat de deelnemers uit de gemeente 
Voorschoten niet tevreden zijn over de volgende punten: “snelle realisatie van de opgave”, 
“herkennen inbreng in resultaat”, “goed werkende werkvormen” en  “duidelijke 
vervolgstappen”. Deze punten zien we in het onderzoek ook terug bij meerdere andere 
deelnemende gemeente. Verder zijn de punten onder het onderdeel democratie negatief 
beoordeeld, met als uitzondering een positieve beoordeling van “steun voor inhoud 
plan/project/initiatief”. De conclusies in uw onderzoek over het in Voorschoten gevoerde 
participatieproces worden door ons herkend.

In het rapport wordt bij aanbevelingen benoemd dat lokaal eigenaarschap over het algemeen 
nog onderbelicht is in de verschillende participatietrajecten. Wij erkennen dat verbetering op dit 
gebied nodig is om het streven uit het landelijk Klimaatakkoord van 50% lokaal eigenaarschap 
te realiseren. Het stimuleren van financiële participatie geeft mogelijk gehoor aan de 
verbetering van participatie in onze gemeente, door inwoners, in de vorm van 
samenwerkingspartners, meer direct te betrekken bij de energietransitie. 

Uw rapport draagt bij aan een zichtbare en transparante versterking van inwonerparticipatie en 
“werken van buiten naar binnen”. Dit sluit aan bij hoe het bestuur samen met de 
Voorschotenaren het beleid wil vormgeven. In hoofdstuk 4 van het coalitieakkoord 2022-2026 
Voorschoten in verbinding vooruit, wordt onder punt 3 het stimuleren van inwonersinitiatieven 
beschreven. De handreiking in bijlage 6.7 van de RES 1.0, die wordt benoemd in het onderzoek, 
zien wij als behulpzaam bij het uitvoeren van ons participatiebeleid en het verbeteren van 
omgevingsparticipatie bij de energietransitie.   

We hebben verder geen inhoudelijke op- en aanmerkingen op de inhoud van de rapportage en 
bedanken uw Rekenkamercommissie voor uw bijdragen aan het realiseren van de doelen van de 
gemeente.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
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A.R. de Graaf, drs. N. Stemerdink,
gemeentesecretaris burgemeester
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