
Pagina 1 van 2
Gemeente Voorschoten

Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | T 14071 | E gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl

BTW NL 00179762B01 | KvK 27381083 | IBAN NL43 BNGH 0285 0796 70 | BIC BNGHNL2G

Rekenkamer WVOLV
Gerard Lappee
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten

Datum di 27 september 2022 Datum verzending
Uw kenmerk  Behandelaar Carmen de Jong
Ons zaaknummer  Z/22/068013 Bijlage -

Onderwerp Aanvulling op bestuurlijke reactie concept-aanbiedingsbrief rapport 
participatie RES 1.0

Geachte heer Lappee,

Naar aanleiding van onze bestuurlijke reactie die wij op 1 september 2022 aan uw Rekenkamer 
verstuurden heeft u het college verzocht nog specifiek te reageren op de aanbevelingen in de 
concept-aanbiedingsbrief aan de raad van Voorschoten.

In deze brief geeft het college een reactie op de drie aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie:

Aanbeveling 1: de 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.

Bestuurlijke reactie: bij een nieuw participatietraject RES zal worden gewaarborgd dat de 
participatieaanpak past bij de beschikbare capaciteit. Om de kwaliteit van het participatietraject 
te verbeteren zullen wij aan het begin van het traject nadenken over een zorgvuldige afhechting 
van het participatietraject en over de wijze van communicatie van de resultaten van het 
participatietraject.

Aanbeveling 2: in participatietrajecten van toekomstige regionale energiestrategieën mensen uit 
buurgemeenten te betrekken als hun belangen een rol spelen (zoals bij windmolens langs een 
gemeentegrens).

Bestuurlijke reactie: Het college vindt het belangrijk om buurgemeenten te betrekken bij alle 
ruimtelijke ontwikkelingen in grensgebieden, inclusief windmolens. Wij nemen deze aanbeveling 
dan ook van harte over bij het maken van concrete plannen voor regionale energie-opwek en bij 
het aanleggen van energie-infrastructuur. 

Aanbeveling 3: 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.

Bestuurlijke reactie: Onder voorbehoud van voldoende capaciteit voor het uitvoeren en 
evalueren van een participatietraject neemt het college graag uw derde aanbeveling over. 
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Door het overnemen van de vragenlijst kunnen de onderzoeksresultaten van toekomstige 
evaluaties worden vergeleken met het onderzoek van de Rekenkamer. Het hergebruiken van de 
vragenlijst bevordert de efficiëntie van het uitvoeren van een evaluatieonderzoek naar 
toekomstige participatietrajecten. Van de resultaten van het onderzoek zal de gemeenteraad op 
de hoogte worden gesteld.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf, drs. N. Stemerdink,
Gemeentesecretaris burgemeester
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