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Datum

29 januari 2020

Steller vragen Jolien Schroot – D66
Onderwerp

Aardgasvrij wonen in Voorschoten

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
In 2050 wil onze Rijksoverheid ‘van het gas af zijn’. We vragen daarmee best veel aan onze
inwoners en ook aan onszelf, de lagere overheid. Voor ons liggen (financiële) vragen,
onzekerheid en een andere manier van denken. Overstappen naar elektrisch koken is voor de
meeste mensen een verandering die te overzien is. Temperatuurregulering binnenshuis
zonder gasgestookte CV-ketels is echter ingewikkelder, ingrijpender en over het algemeen
kostbaarder.
De vraag hoe we deze opgave in Voorschoten aanpakken is actueel voor mensen wiens
gasketel aan vervanging toe is. Daarnaast hangt de keuze voor de wijze van het isoleren van
panden gedeeltelijk samen met de keuze voor verwarmen/koelen van het pand (bijv.
vloerverwarming - vloerisolatie). Om als inwoner nu te kunnen anticiperen op de gasloze
toekomst, is zoveel mogelijk duidelijkheid over onze gemeentelijke keuzes nodig, ook al is
nog veel onbekend, in ontwikkeling of in onderzoek.
1. Wanneer ontvangen we de transitievisie warmte van het college?
De keuze voor temperatuurregulering speelt natuurlijk ook voor nieuwbouw en verbouw.
Vooruitlopend op een vastgestelde warmtevisie moeten hier nu al besluiten over genomen
worden, die mogelijk effect hebben op het algemene belang. Alle manieren van
temperatuurregulering hebben namelijk consequenties voor de energie-infrastructuur in
onze gemeente / regio/ land.
De schaalgrootte speelt een belangrijke rol in de realiseerbaarheid en in de financiële
consequenties voor het verwarmen / koelen van woningen. De kosten van de aanleg en het
onderhoud van de infrastructuur zullen, naar verwachting, dalen als die over meer
huishoudens worden verdeeld. Nieuwbouwpanden zoals op Intratuin, Segaar / Arsenaal,
Starrenburg 3 en op andere te ontwikkelen locaties, worden uiteraard ook verwarmd en
gekoeld. De keuzes die hier gemaakt (gaan) worden hebben dus logischerwijze
consequenties voor het algemeen belang. Namelijk hogere dan wel lagere of misschien wel
een neutraliserend effect op de kosten voor de aanleg en het beheer van de energieinfrastructuur van de reeds bestaande bebouwing. Er moeten dus nu al strategische besluiten
genomen worden die impact hebben op al onze inwoners.
Wat wordt de zeggenschap van individuele huishoudens in de te maken keuzes? Zowel voor
de nieuwbouw als in de bestaande bouw. Hoe langer we wachten met keuzes per wijk of
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buurt, des te meer particulieren zelf oplossingen zoeken, logischerwijze doen ze dat
waarschijnlijk zonder het collectieve belang in mee te wegen. Welke consequenties heeft dit?
Hoe gaan we hier mee om?
2. Graag lezen wij een reactie op bovenstaande van het college met daarin tevens
antwoord op de volgende deelvragen:
a. Zijn over het verwarmen / koelen van de panden afspraken gemaakt met de
ontwikkelaars/bouwers? Graag een toelichting.
b. Welke afspraken gaat het college maken met ontwikkelaars over verwarming en
koeling van de woningen? Graag een onderbouwing.
c. Hoe weegt en hoe borgt het college het algemene belang van de bewoners van
bestaande panden ten op zichte van de keuze voor temperatuurregulering in de
nieuwbouwpanden?
d. Hoe borgt het college een eerlijke verdeling van de lasten en de lusten binnen
onze gemeentegrenzen maar ook binnen de regio?
e. Wat is de visie van het college op het advies van Holland Rijnland (brief 955 van 6
januari 2020) om een lokale energie strategie (LES) op te stellen.
Voorschoten heeft twee bijzondere geografische kansen die bij kunnen dragen aan
verwarmen.
De eerste kans is aquathermie dat als bijkomend voordeel heeft dat hiermee ook gekoeld kan
worden (en dat scheelt in de capaciteit van de elektriciteits-infrastructuur omdat er dan
minder airco – lees elektriciteit - nodig is). Gezien onze geografische omstandigheden zijn
daar 6 kansen voor: 1. De tweede Bergambachtleiding (naast Rooosenhorst), 2. De
doorgaande vaarwegen zoals de (Trek)Vliet, 3. Het meer van Vlietland, 4. De zee, 5. Het
rioolnet en 6. Het drinkwaternet.
De tweede kans is gebruik maken van de tunnelwarmte van de Rijnlandroute (dit wordt al
gedaan in Zwitserland). De tunnel is nog in aanbouw en biedt daarom wellicht de
mogelijkheid om infrastructurele ingrepen voor warmtewinning te bouwen tegen lagere
kosten dan wanneer de tunnel gereed en in gebruik is.
Deze twee kansen delen we met onze buren. We werken samen met de Leidse Regio in de RES
(regionale Energie Strategie).
3. Hoe borgt het college Voorschotense strategische energiebelangen met onze andere
buren dan die uit de Leidse regio (Wassenaar, Leidschendam/Voorburg)?
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4. Tot 1 april 2020 kunnen gemeenten zich bij het Rijk aanmelden voor de 2e ronde
proeftuin van het gas af. Hoe denkt het college over wel / niet inschrijven met een
Voorschotense wijk ? Graag een toelichting.
5. Communicatie met inwoners is een van de ingewikkelde maar ook een van de cruciale
factoren om de transitie ‘van het gas af’ zo soepel als mogelijk voor alle betrokkenen
te realiseren. Er is nu al behoefte aan voorlichting, bijvoorbeeld voor mensen wiens
gasketel kapot gaat. Daarnaast is er kennis en zijn er ideeën waar we gebruik van
moeten maken.
a. Wanneer ontvangen wij een communicatieplan over ‘van het gas af’ en hoe borgt
het college de kwaliteit en met name de effectiviteit van dit plan?
b. Hoe organiseert het college participatie over ‘van het gas af’ en hoe borgt het
college de kwaliteit en met name de effectiviteit hiervan?
c. Hoe halen we slimme ideeën en inzichten op bij onze inwoners die vanuit een
ander perspectief naar deze opgave kijken en alleen al om die reden een nuttige
aanvulling zijn op alle ambtelijke en bestuurlijke kennis.
6. Welke afspraken worden in de prestatieafspraken gemaakt met de
woningbouwcorporaties over ‘van het gas af’? Wordt er bijvoorbeeld gesproken over
solidariteit met elkaar?
7. Is er aandacht voor ‘gespikkelde’ VVE’s (flats met een combinatie van individuele
eigenaren en clustereigenaar zoals een pensioenfonds of corporatie) en hoe ziet die
aandacht er uit?
8. Hoe wordt de 2 ton die we van de rijksoverheid ontvangen voor de transitie besteed?
(graag met een tijdspad)
De factor tijd speelt bij al de te maken keuzes ook een rol. De bouw van alle benodigde
infrastructuur beslaat vele jaren. Het is de vraag of we, als we iets meer tijd krijgen van de
rijksoverheid, verstandiger en minder ingrijpende en kostbare keuzes kunnen maken.
De gasinfrastructuur is een voorziening die er al ligt en die enkele aanpassingen behoeft in
het geval er een ander gas op de markt komt. De beschikbaarheid van groen (waterstof)gas
om alle panden in 2050 hiermee te verwarmen wordt, om verschillende redenen, voorgesteld
als onrealistisch. Die argumenten en de manier waarop dit wordt voorgesteld zijn voor veel
mensen onduidelijk of onbekend. Om op een later moment geen spijt te krijgen van de
ingrijpende keuzes die we nu gaan maken, moeten inwoners goed geïnformeerd zijn. Dit is
uiteraard ook noodzakelijk voor voldoende draagvlak. Anticiperen op gevoelens en
onwetendheid in het huidige stadium kan weerstand (deels) weg nemen.
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9. Is het college bereid om een deskundige over (groen)waterstofgas met raadsleden en
inwoners hier over in gesprek te laten gaan, bijvoorbeeld in Holland Rijnland verband?
Toelichting (indien nodig):

Toelichting schriftelijk indienen van vragen om inlichtingen.
Ieder raadslid heeft het recht om vragen te stellen aan het college en de burgemeester. Het
college en de burgemeester hebben namelijk een zgn. informatieplicht, zowel actief als
passief. Dat is geregeld in de Gemeentewet, artikelen 155, 169 en 180.
Dit betekent niet dat het college en de burgemeester verplicht zijn alle gevraagde informatie
te geven. De informatie moet nodig zijn om de raad in staat te stellen zijn taak uit te
oefenen.
De wijze van het stellen vragen en de wijze van beantwoorden vereisen een zekere
discipline. Enerzijds is het verstandig goed na te denken wat wel of niet wordt gevraagd,
want elke vraag genereert werk en daarmee kostbare tijd. Anderzijds moeten het college en
de burgemeester verstandig omgaan met de beantwoording, door snel en adequaat te
reageren.
Om het proces van vragen stellen en beantwoorden in goede banen te leiden zijn voor de
verschillende soorten schriftelijke vragen zgn. formats ontwikkeld. De bedoeling daarvan is
dat op de juiste wijze wordt voorgesorteerd en dus niet verschillende soorten vragen en
onderwerpen door elkaar gaan lopen. Door de ingediende vragen te registeren per format is
er ook een betere regie op de beantwoording.
In de praktijk wordt onderscheid gemaakt tussen:
1.

vragen die bedoeld zijn om nadere uitleg/informatie te verkrijgen over
agendapunten (meestal raadsvoorstellen) in een aanstaande commissie- of
raadsvergadering en:

2.

vragen die daar los van staan, vooral politiek-inhoudelijk.

Vragen o.g.v. artikel 39 Reglement van orde
138

3. Een aparte categorie vormen de verzoeken om informatie zoals bedoeld in de
Verordening op de ambtelijke bestand. Het gaat dan om feitelijke informatie van
geringe omvang en om documenten die reeds openbaar en dus beschikbaar zijn.
Voor deze drie soorten vragen kennen we drie formats, t.w. resp.:
1. Het format technisch-informatieve vragen over lopende agendapunten
2. Het format schriftelijke vragen o.g.v. artikel 39 Regelement van Orde.
3. Het format vragen op grond van de Verordening ambtelijke bijstand c.a.
Voor het indienen van vragen moet altijd een format worden gebruikt. Alle vragen moeten bij
de griffie worden ingediend. Deze zorgt voor doorgeleiding naar het juiste orgaan.

