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Artikelen in media 

 

31 augustus 2022: Unity.nu 

https://www.unity.nu/Artikelen/oegstgeest/oegstgeest-aan-de-slag-met-aanbevelingen-

over-participatie-bij-de-res 

Oegstgeest aan de slag met aanbevelingen over 
participatie bij de RES 

 

 

31 augustus 2022 

OEGSTGEEST - De Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, 

Leidschendam-Voorburg en de Rekenkamercommissie Zoetermeer doen een aantal 

aanbevelingen over hoe de participatie bij toekomstige energiestrategieën in Oegstgeest kan 

worden verbeterd.  

 

Het college van B&W herkent de aanbevelingen en gaat stappen zetten om de participatie te 

verbeteren. Zo gaan zij de terugkoppeling aan inwoners die hebben meegedaan aan de 

participatie oppakken. Op lokaal niveau gaat de gemeente bewoners van de Bloemenbuurt 

en Nieuw Rhijngeest de komende jaren betrekken bij plannen om de wijken aardgasvrij te 

maken. 

https://www.unity.nu/Artikelen/oegstgeest/oegstgeest-aan-de-slag-met-aanbevelingen-over-participatie-bij-de-res
https://www.unity.nu/Artikelen/oegstgeest/oegstgeest-aan-de-slag-met-aanbevelingen-over-participatie-bij-de-res


2 
 

 

De aanbevelingen komen naar aanleiding van het onderzoek dat de Rekenkamercommissie 

gezamenlijk heeft laten uitvoeren naar de participatie voor de regionale energiestrategie 

(RES). De RES is een beleidsvisie waarin Oegstgeest samen met de regio Holland Rijnland 

uitvoering wil geven aan het landelijke Klimaatakkoord en waarin ambities en doelen zijn 

geformuleerd over energiebesparing, duurzame energie, warmte en mobiliteit. 
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10 oktober 2022: Leidsch Nieuwsblad 

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20221010_62310331 

 

Participatie duurzame energieplannen laat te wensen 
over 

 

Bezoekers bezichtigen de windmolens langs de A4 bij Zoeterwoude, één van de gemeenten in 

de RES-regio Holland Rijnland (© Foto Hielco Kuipers) 

 

Anne de Vries      Maandag 10 oktober 2022 om 18:11 

 

LEIDEN 

 

Gemeenten moeten beter communiceren wat er met de inbreng van inwoners gebeurt, 

stelt de Rekenkamercommissie van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en 

Leidschendam-Voorburg over de plannen voor opwek van duurzame energie in de regio. 

 

Uit onderzoek van de Rekenkamercommissie onder inwoners van de vier gemeenten blijkt 

dat inwoners kritisch zijn over het participatietraject rondom de regionale energiestrategie. 

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20221010_62310331
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Inwoners betwijfelen of hun participatie daadwerkelijk invloed heeft op de besluitvorming. 

Ook vragen ze zich af of er door het participatietraject meer betrokkenheid ontstaat en of de 

verschillende belangen binnen en buiten de gemeenten wel zorgvuldig worden afgewogen. 

 

Lees ook: Kritiek op de energieplannen in Holland Rijnland: ’Er is eigenlijk nog helemaal 

niets gedaan’ 

 

Sinds de ondertekening van het Klimaatakkoord in 2015 heeft Nederland doelen opgesteld 

voor de opwek van duurzame energie. Hiervoor zijn alle gemeenten in Nederland opgedeeld 

in ’energieregio’s’. Oegstgeest en Voorschoten zijn onderdeel van de Regionale 

Energiestrategie Holland Rijnland, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg vallen onder de 

regio Rotterdam Den Haag. 

 

Deze regio’s moeten in hun energiestrategie beschrijven op welke manier, bijvoorbeeld 

middels een verdeling in zonne- of windenergie, zij in 2030 een doelgetal aan duurzame 

energie willen ophalen. Omdat deze maatregelen ingrijpend kunnen zijn, zoals een 

windturbine in vrije uitzichtlijnen of relatief dichtbij een woonwijk, hebben veel regio’s en 

gemeenten eind 2020 de mening gevraagd van hun inwoners in een regionale enquête. 

 

Lage opkomst 

Toch blijkt uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie dat diezelfde inwoners niet weten 

wat er met hun inbreng is gedaan en het eindresultaat hebben zij ook nooit ontvangen. 

Oegstgeest schreef in januari 2021 al dat de opkomst lager was dan gehoopt. 

 

Het proces rondom de regionale energiestrategieën is nog lang niet ten einde. De 

Rekenkamercommissie adviseert de vier gemeenteraden dan ook om in het vervolg 

zorgvuldiger te zijn met de participatietrajecten en deze beter te evalueren. ’Het is met name 

van belang om deelnemende inwoners beter te informeren over wat er met hun inbreng is 

gedaan’, schrijft de commissie. 

 

In het geval dat er gesproken wordt over, bijvoorbeeld, windmolenlocaties langs een 

gemeentegrens, dan moeten de belangen van inwoners van buurtgemeenten ook besproken 

worden. 

 

Volgens de Rekenkamercommissie hebben de colleges van burgemeester en wethouders van 

de vier gemeenten positief gereageerd op de aanbevelingen. 

 

  

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20221010_32704385
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20221010_32704385
file:///C:/Users/a.de.vries/Downloads/Notitie%20participatieopbrengst%20RES%20Gemeente%20Oegstgeest.pdf
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11 oktober 2022: Voorburgs Dagblad 

https://voorburgsdagblad.nl/Lokaal/wees-zorgvuldiger-met-participatie-regionale-

energiestrategien 

 

 

 

‘Wees zorgvuldiger met participatie regionale 
energiestrategieën’ 

11 oktober 2022, 08:29 uur        Lokaal 

 

Inwoners uit Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg oordelen 

kritisch over het participatietraject rondom de regionale energiestrategieën. Zo weten zij niet 

wat er met hun inbreng is gedaan en hebben zij het eindresultaat nooit ontvangen. Dit blijkt 

uit onderzoek in opdracht van de Rekenkamercommissie voor de vier gemeenteraden. 

 

Een regionale energiestrategie beschrijft onder andere de mogelijke locaties voor 

windmolens en zonnepanelen in een bepaalde regio. Inwoners uit Wassenaar en 

Leidschendam-Voorburg participeerden in 2020 en 2021 bij de totstandkoming van de 

regionale energiestrategie voor de regio Rotterdam Den Haag; inwoners uit Voorschoten en 

Oegstgeest deden dat voor de regio Holland Rijnland. 

 

  

https://voorburgsdagblad.nl/Lokaal/wees-zorgvuldiger-met-participatie-regionale-energiestrategien
https://voorburgsdagblad.nl/Lokaal/wees-zorgvuldiger-met-participatie-regionale-energiestrategien
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Twijfel over invloed participatie 

 

Tijdens het onderzoek van de Rekenkamercommissie zijn die inwoners bevraagd. Zij waren 

kritisch over het uitgevoerde participatietraject. De inwoners betwijfelen namelijk of 

participatie bijdraagt aan meer invloed op de besluitvorming. Maar ook of daardoor een 

grotere betrokkenheid ontstaat en belangen zorgvuldiger worden afgewogen. 

 

Aanbevelingen 

 

De Rekenkamercommissie adviseert de vier gemeenteraden om participatietrajecten van 

toekomstige regionale energiestrategieën zorgvuldiger uit te voeren en te evalueren. Het is 

met name van belang om deelnemende inwoners beter te informeren over wat er met hun 

inbreng is gedaan. Als de belangen van mensen uit buurgemeenten in het geding zijn (zoals 

bij een windmolenlocatie langs een gemeentegrens) zouden zij hiervoor ook uitgenodigd 

moeten worden. 

 

Positief ontvangen 

 

De colleges van B&W van de vier gemeenten hebben positief gereageerd op de 

aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. In Voorschoten en Oegstgeest zijn alle 

aanbevelingen door de colleges overgenomen; in Wassenaar en Leidschendam-Voorburg het 

merendeel ervan. 

 

Gezamenlijk rekenkameronderzoek 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Rekenkamercommissie WVOLV en de 

Rekenkamercommissie Zoetermeer. De resultaten ervan zijn op 4 oktober 2022 aangeboden 

aan de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-

Voorburg.  
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12 oktober 2022: Vlietnieuws 

https://vlietnieuws.nl/2022/10/11/wees-zorgvuldiger-met-participatie-energiestrategieen/  

 

 

 

‘WEES ZORGVULDIGER MET PARTICIPATIE 
ENERGIESTRATEGIEËN’ 

Inwoners uit Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest oordelen kritisch 

over de burgerparticipatie inzake de regionale energiestrategieën. Zo weten zij niet wat er 

met hun inbreng is gedaan en ze hebben het eindresultaat nooit ontvangen. Dit blijkt uit 

onderzoek in opdracht van de Rekenkamercommissie voor de vier gemeenteraden. 

 

Een regionale energiestrategie beschrijft onder andere de mogelijke locaties voor 

windmolens en zonnepanelen. Inwoners uit Leidschendam-Voorburg en Wassenaar 

participeerden in 2020 en 2021 bij de totstandkoming van de regionale energiestrategie voor 

de regio Rotterdam Den Haag; inwoners uit Voorschoten en Oegstgeest deden dat voor de 

regio Holland Rijnland. 

 

Tijdens het onderzoek van de Rekenkamercommissie zijn die inwoners bevraagd. Zij waren 

kritisch over het uitgevoerde participatietraject. De inwoners betwijfelen namelijk of 

participatie bijdraagt aan meer invloed op de besluitvorming. Maar ook of daardoor een 

grotere betrokkenheid ontstaat en belangen zorgvuldiger worden afgewogen. 

 

https://vlietnieuws.nl/2022/10/11/wees-zorgvuldiger-met-participatie-energiestrategieen/
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De Rekenkamercommissie adviseert de vier gemeenteraden om participatietrajecten van 

toekomstige regionale energiestrategieën zorgvuldiger uit te voeren en te evalueren. Het is 

met name van belang om deelnemende inwoners beter te informeren over wat er met hun 

inbreng is gedaan. 

 

Als de belangen van mensen uit buurgemeenten in het geding zijn (zoals bij een 

windmolenlocatie langs een gemeentegrens) zouden zij hiervoor ook uitgenodigd moeten 

worden. 
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12 oktober 2022: Het krantje online 

https://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/140433/participatietrajecten-

energiestrategie-moeten-zorgvuldiger# 

 

 

 

Participatietrajecten energiestrategie moeten 
zorgvuldiger 

wo 12 okt, 14:00 

 

Leidschendam - Inwoners uit Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-

Voorburg oordelen kritisch over het participatietraject rondom de regionale 

energiestrategieën.  

 

Zo weten zij niet wat er met hun inbreng is gedaan en hebben zij het eindresultaat nooit 

ontvangen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Rekenkamercommissie voor de vier 

gemeenteraden. Een regionale energiestrategie beschrijft o.a. de mogelijke locaties voor 

windmolens en zonnepanelen in een bepaalde regio. 

 

Inwoners uit Leidschendam-Voorburg participeerden in 2020 en 2021 bij de totstandkoming 

van de regionale energiestrategie voor de regio Rotterdam Den Haag. Tijdens het onderzoek 

van de Rekenkamercommissie zijn die inwoners bevraagd. Zij waren kritisch over het 

https://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/140433/participatietrajecten-energiestrategie-moeten-zorgvuldiger
https://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/140433/participatietrajecten-energiestrategie-moeten-zorgvuldiger
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uitgevoerde participatietraject. De inwoners betwijfelen namelijk of participatie bijdraagt 

aan meer invloed op de besluitvorming. Maar ook of daardoor een grotere betrokkenheid 

ontstaat en belangen zorgvuldiger worden afgewogen.  

 

De Rekenkamercommissie adviseert de vier gemeenteraden om participatietrajecten van 

toekomstige regionale energiestrategieën zorgvuldiger uit te voeren en te evalueren. Het is 

met name van belang om deelnemende inwoners beter te informeren over wat er met hun 

inbreng is gedaan. Als de belangen van mensen uit buurgemeenten in het geding zijn (zoals 

bij een windmolenlocatie langs een gemeentegrens) zouden zij hiervoor ook uitgenodigd 

moeten worden. 

 

De colleges van B&W van de gemeenten hebben positief gereageerd op de aanbevelingen 

van de Rekenkamercommissie. In Leidschendam-Voorburg is het merendeel van de 

aanbevelingen door het college overgenomen. 
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12 oktober 2022: Midvliet 

https://midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/21945-twijfel-over-invloed-

participatie-regionale-energiestrategie  

 

 

 

Twijfel over invloed participatie regionale 
energiestrategie 

 

Inwoners uit Leidschendam-Voorburg zijn kritisch over het participatietraject rondom de 

regionale energiestrategie. 

 

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Rekenkamercommissie. Zo weten zij niet wat er 

met hun inbreng is gedaan en hebben zij het eindresultaat nooit ontvangen. 

 

Regionale energiestrategie 

Een regionale energiestrategie beschrijft o.a. de mogelijke locaties voor windmolens en 

zonnepanelen in een bepaalde regio. Inwoners uit Leidschendam-Voorburg participeerden in 

2020 en 2021 bij de totstandkoming van de regionale energiestrategie voor de regio 

Rotterdam Den Haag.  

https://midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/21945-twijfel-over-invloed-participatie-regionale-energiestrategie
https://midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendam-voorburg/21945-twijfel-over-invloed-participatie-regionale-energiestrategie
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Twijfel over invloed participatie 

De inwoners betwijfelen of participatie bijdraagt aan meer invloed op de besluitvorming. 

Maar ook of daardoor een grotere betrokkenheid ontstaat en belangen zorgvuldiger worden 

afgewogen. 

 

Aanbevelingen 

De Rekenkamercommissie adviseert daarom om participatietrajecten van toekomstige 

regionale energiestrategieën zorgvuldiger uit te voeren en te evalueren. Het is met name van 

belang om deelnemende inwoners beter te informeren over wat er met hun inbreng is 

gedaan. Als de belangen van mensen uit buurgemeenten in het geding zijn (zoals bij een 

windmolenlocatie langs een gemeentegrens) zouden zij hiervoor ook uitgenodigd moeten 

worden. 

 

Positief ontvangen 

Het college van Leidschendam-Voorburg heeft posiief gereageerd op de aanbevelingen van 

de Rekenkamercommissie en neemt het merendeel van de aanbevelingen van de commissie 

over. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Rekenkamercommissie WVOLV en de 

Rekenkamercommissie Zoetermeer. De resultaten ervan zijn op 4 oktober 2022 aangeboden 

aan de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten en 

Oegstgeest. 


