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reactie college van burgemeester en wethouders op
rekenkameronderzoek duurzaam heidsbeleid gemeente
Leiderdorp

Geachte leden van de raad,

Met veel waardering hebben wij het evaluatieonderzoek naar het Leiderdorpse
duurzaamheidsbeleid "worstelen met de ambities" gelezen. De Griffie heeft ons de
mogelijkheid gegeven om bestuurlijk te reageren op het onderzoeksrapport. ln deze
brief geven wij een reactie op de conclusies en aanbevelingen.

Het rapport maakt inzichtelijk dat het thema duurzaamheid hoog op de
gemeentelijke agenda staat en dat het duurzaam maken van het dorp een van de
belangrijkste pijlers is voor de gemeente. Op 27 maart 2017 heeft u met het
vaststellen van de duurzaamheidsagenda een stevige ambitie omarmd, namelijk om
in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. ln 2019 hebben wij voor het eerst de
voortgang van de duurzaamheidagenda (TwynstraGudde) geëvalueerd. Het
onderzoek van de rekenkamer borduurt hier op voort. Het onderzoek laat zien dat
Leiderdorp op verschillende thema's resultaten heeft geboekt. Het geschetste beeld
in het onderzoeksrapport kunnen wij in grote lijnen onderschrijven. We herkennen
ook het beeld dat het thema grondstoffen aandacht behoeft. De geformuleerde
aanbevelingen gaan ons helpen bij de ingrijpende duurzaamheidsopgave die ons de
komende jaren te wachten staat.
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De basis van dit onderzoeksrapport wordt gevormd door een heldere en
overzichtelijke beschrijving van de activiteiten en behaalde resultaten in de
afgelopen jaren. Een belangrijke overkoepelende conclusie uit het rapport is dat de
gemeente Leiderdorp grote stappen heeft gezet maar nog niet op koers ligt om alle
duurzaamheidsdoelstellingen uit de duurzaamheidsagenda 2017-2025 te behalen.
Het rapport geeft aan dat dit deels komt door factoren waar de gemeente geen
invloed op heeft. Net zoals in het rapport van TwynstraGudde al werd aangegeven,
blijkt ook nu weer dat de ligging van de snelweg A4 substantieel bij aan de CO2-
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u¡tstoot van onze gemeente. Het onderzoek van de rekenkamer concludeert ook dat

de gemeente zeer beperkte invloed heeft op de uitstoot van autoverkeer op de
snelweg. Wij zien dan ook een leidende rol, met name voor het Rijk, om het aandeel
van de A4 op de totale CO2-uitstoot te beperken. Wij zullen op regionaal en
nationaal niveau hier de nodige aandacht voor vragen. Desondanks zien wij wel een
dalende lijn als het gaat om de CO2-reductie in de bebouwde omgeving. Met de
maatregelen in de duurzaamheidagenda richten wij ons vooral op lokale aspecten
en aspecten waar wij invloed op hebben. Het blijft natuurlijk wel van belang om de
uitstoot door het autoverkeer op de snelweg te blijven monitoren en mee te nemen
in de voortgangsrapportages.

Het verduurzamen van onze leefomgeving is een van de grote maatschappelijke
opgaven van de komende jaren. De gemeente Leiderdorp laat zien dat wij samen
met onze inwoners, instellingen en ondernemers deze opgave serieus nemen. Dat
blijkt onder andere uit verschillende activiteiten die wij samen met de samenleving
hebben ingezet. Veel van de tussendoelstellingen zijn reeds behaald. Helaas
constateren wij ook dat we niet op alle thema's even voortvarend zijn. Wij merken
op dat het pad naar een CO2-neutrale samenleving nog lang niet gebaand is, het is
een zoektocht. Het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen is een proces
waarin we als gemeente continu schakelen tussen verschillende rollen, actief de
samenwerking met de samenleving opzoeken en vormgeven en betrokken partijen,
waaronder ook de gemeenteraad, mee blijven nemen in de ontwikkelingen.
ln de evaluatie worden een aantal concrete aanbevelingen gedaan. Hieronder wordt
aangegeven hoe wij daar komende jaren mee om willen gaan.
Ad. 7 Duurzoomheidsdoelen periodiek tegen het licht houden

De rekenkamercommissie adviseert om periodiek over de realisatie van

de

duurzaamheidsdoelen te spreken met de gemeenteraad, met als doel om overzicht
te houden op de voortgang en natuurlijke momenten te creëren om te praten over

vaststelling van de
wij op verschillende momenten de gemeenteraad
geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten en doelen in het
duurzaamheidsbeleid (rapport TwynstraGudde). Ook in de begroting en

wijzigingen

van strategie en/of beleid. Sinds de

duurzaamheidsagenda hebben

jaarrekening is hier aandacht voor en wordt gerapporteerd over de geformuleerde
doelen. Daarnaast hebben wij een dashboard opgezet om de beleidsdoelen te
monitoren. Wij zullen deze aanbeveling ter hand nemen, door eens per jaar de raad
te informeren en het gesprek aan te gaan over de voortgang van de agenda en de
bijbehorende doelstellingen.
Ad. 2 Helderheid over somenhong tussen beleid en indicotoren

De rekenkamercommissie adviseert om heldere afspraken te maken over de manier

waarop het effect van het beleid inzichtelijk wordt gemaakt indien deze koppeling
niet direct gemaakt kan worden. Het rapport concludeert dat de meeste doelen
specifiek zijn geformuleerd en daardoor goed meetbaar. Er wordt ook
geconstateerd dat er voor sommige onderdelen op de thema's klimaatadaptatie,
mobiliteit en biodiversiteit streefwaarden ontbreken. De commissie geeft in haar
rapport aan dat het ontbreken van bepaalde streefwaarde te rechtvaardigen is. Zo is
er geen specifieke streefwaarde voor het aantal laadpalen opgenomen, omdat deze
sterk afhankelijk is van de ontwikkeling van het aantal elektrische auto's in
Leiderdorp. Een bewuste keuze omdat een te hoge streefwaarde zou kunnen leiden
tot onnodig gebruik van de openbare ruimte als deze niet aansluit bij de behoefte.
Wij benadrukken dat de duurzaamheidagenda een overkoepelend beleidsplan is en
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dat verankering en samenhang ook plaatsvindt in beleidsdocumenten specifiek voor
de betreffende thema's. Een goed voorbeeld hiervan is de duurzaamheidsambitie
die ook in de mobiliteitsvisie is verankerd. Als verlengstuk wordt gewerkt aan een
visie laadpaleninfrastructuur. Wij stellen voor om de samenhang tussen beleid en
indicatoren, indien dit ontbreekt, uit te werken in beleidsdocumenten specifiek voor
een bepaald thema.
Ad.3. Geef prioriteit aon zaken woor je als gemeente invloed hebt
De rekenkamercommissie adviseert om prioriteit aan zaken te geven waar de
gemeente direct invloed op heeft. Voor zaken waar geen directe invloed ís
(bijvoorbeeld bij activiteiten van de omgevingsdienst of woningcorporaties) te
vragen om heldere informatie over de resultaten zodat er overzicht is op de

realisatie

van de gestelde doelen. Wij willen

benadrukken

dat

de

duurzaamheidagenda een resultaat is van een intensief participatietraject. Om onze

ambities te realiseren hebben wij onze inwoners, instellingen en ondernemers
nodig. Zoals in de duurzaamheidagenda is vastgelegd, levert de gemeente als een
van de spelers in de samenleving vanuit verschillende rollen een bijdrage aan de
ambitie. Dit betekent dat wij daar waar wij invloed hebben, een eigenaarsrol
vervullen. Op onderwerpen waar wij geen of weinig invloed hebben treden wij
stimulerend en/of faciliterend op. Het enkel inzetten op onderdelen waar wij zelf
invloed op hebben zal niet leiden tot benodigde versnelling van de realisatie van
onze ambitie. Wij zien vooral een meerwaarde om specifiek onderscheid te maken
tussen de verschillende rollen en de mate van invloed.
Ad. 4 Onderzoek noar een breder scalo aon instrumenten

De rekenkamercommissie adviseert om de mogelijkheden te onderzoeken om een
breder scala aan instrumenten in te zetten en dit met de gemeenteraad te
bespreken. De commissie geeft aan dat gemeente aanvullende resultaten kan
behalen door ook gebruik te maken van fiscale en andere financiële instrumenten.
Gedifferentieerde parkeertarieven of tariefdifferentiatie bij de rioolheffing worden
hier als voorbeelden genoemd. Wat betreft de gedifferentieerde parkeertarieven
willen wij opmerken dat Leiderdorp geen betaald parkeren kent. Hier zijn we trots
op en willen we graag in stand houden. Fiscale maatregelen om duurzaamheid te
stimuleren vinden wij in dit stadium vooralsnog onverstandig en onwenselijk.
Daarnaast zijn de onderzoeken niet eenduidig over de effectiviteit van dergelijke
fiscale stim uleringsmaatregelen.
Ad 5. Houd vinger oon de pols
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De rekenkamercommissie adviseert om op thema's waarb'rj de realisatie nog flink
achterblijft ten opzichte van de doelen, zoals de reductiedoelstellingen voor CO2 en
de opwekking van duurzame energie, de vinger aan de pols te houden. Zoals eerder
aangeven zullen wij u op gezette tijden informeren over de voorgang van de
beleidsdoelstellingen. Daarnaast heeft u toegang tot het eerdergenoemde
dashboard en de jaarrekeningen waarin wij rapporteren over doelen zoals
reductiedoelstellingen voor CO2 en de opwekking van duurzame energie. Zoals
voorgesteld in de eerste aanbeveling zullen wij eens per jaar, op basis van een
voortgangsrapportage, met u hierover het gesprek aangaan.
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Ad 6. Aonbevelingen voor het college
De rekenkamercommissie adviseert specifiek het college om concrete
uitvoeringsplannen op te stellen voor de verduurzaming van eigen vastgoed en
duurzame inkoop. Daarnaast beveelt de commissie ook aan om heldere afspraken te
maken met samenwerkingspartners over de wijze waarop gecommuniceerd wordt
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over de voortgang van het realiseren van de doelen. Beide aanbevelingen nemen we
ter harte en zien wij als een meerwaarde.

Tot slot kijken wij terug op een open en constructieve samenwerking met de
rekenkamercommissie bij dit onderzoek en zijn wij verheugd dat de rapportage ons
bestuurlijke aanknopingspunten biedt om stappen te kunnen zetten op het thema
duurzaamheid.

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders,

/ a

I
H. Romeijn
secretaris

L.M. Driessen-Jansen
burgemeester
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