
DIGITAAL POLITIEK FORUM 25 MEI 2021

20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter Hugo Langenberg

1. Opening
-De voorzitter opent de vergadering en heet de (burger)raadsleden en de kijkers thuis 
welkom. 
-De voorzitter kondigt aan dat mevrouw Van der Stelt het voorzitterschap zal overnemen 
tijdens agendapunt 5.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen
Dhr. Van Oort geeft een update over de voortgang van de commissie regionale betrekkingen. 

4. Regionale Energiestrategie (RES) 1.0
Er is 1 inspreker, die zijn bedenkingen deelt over het mogelijk plaatsen van windturbines in 
de Munnikenpolder. Vervolgens hebben alle fracties enkele vragen voor de 
portefeuillehouder, wethouder Van Woudenberg.

D66 benoemt de moeilijke procedures rondom duurzaamheidsleningen en betreurt de gang 
van zaken rondom het participatietraject. Dhr. Hendriks vraag zich verder af hoe reël het is 
om zelfvoorzienend te zijn. GroenLinks stelt dat er problemen opgelost worden door nieuwe 
problemen te creëren, dhr Vastenhoud vraagt naar of het waar is dat de financiering vanuit 
Den Haag in juni ophoudt. Het CDA is blij met de verbeterde balans tussen zon en 
windenergie en steunt de RES. Daarnaast stelt de partij of het mogelijk is om na het 
vaststellen van de rest te kijken naar andere gebieden dan de Munnikenpolder om 
windmolens te plaatsen. De PvdA steunt de RES ook en wil ermee aan de slag gaan, maar 
voegt daar wel aan toe dat hoewel ze liever geen windmolens in de Munnikenpolder 
plaatsen, ze ermee akkoord gaan als het niet anders kan. Zowel door de PvdA als LPL worden 
er vraagtekens geplaatst bij de rol van de provincie. De VVD ziet graag een combinatie van de 
lokale RES en de duurzaamheidsagenda. Dhr. Van Noort vraagt of de raad meegenomen kan 
worden in het proces rondom de RES 2.0, welke in het najaar in het college komt en of 
daarbij voldoende ruimte is voor inspraak en participatie. CU-SGP geeft aan dat hoewel ze 
het jammer vinden dat de Munnikenpolder op de nominatie staat, ze het zoekgebied willen 
vaststellen zoals voorgesteld, alleen al om te signaleren dat de gemeente bereid is mee te 
denken over plaatsingen. Bijna alle partijen benoemen verder het “NIMBY” effect, not in my 
backyard, en hoe daarmee om wordt gegaan. Daarnaast vragen meerdere fracties zich af of 
het amenderen van dit voorstel wel nut heeft.

Wethouder Van Woudenberg is blij met de relatieve steun voor de RES. Hij is het eens met de 
algemene teneur dat er stappen gezet moeten worden. Dit is de reden dat het 2e beslispunt 
opgenomen is, zodat de RES lokaal verankerd wordt en de gemeente de eigen doelen kan 
halen. NIMBY is een echt thema, dat verbeterd moet worden door meer mogelijkheden van 
participatie. Hij stelt verder dat er inderdaad nog geen duidelijkheid is over het vervolg 
traject van de RES, ook nog niet over de resterende gelden van het rijk. Stappen voor het 
vervolgtraject worden wel gezet en het college verwacht dat er na juni alsnog geld van het 
rijk komt. De wethouder zegt toe de raad te informeren wanneer dit niet het geval blijkt te 
zijn. Daarnaast stelt hij dat de raad wordt meegenomen in het vervolgproces zoals de VVD 



vroeg, blijkt het mogelijk voor de raad om middels een motie of amendement aan te geven of 
er wel of niet windmolens in de Munnikenpolder geplaatst mogen worden. De wethouder 
verduidelijkt dat moties en amendementen alleen kunnen werken op lokale situatie. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 1 juni 2021.

5. Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+

Er wordt gewisseld van voorzitter.

De LPL heeft een concept-amendement opgesteld. Het voorliggende voorstel, zonder het 
amendement, leidt tot een ongekende financiële risico voor Leiderdorp. Het regionaal 
investeringsfonds lijkt op de jeugdzorg, tekenen bij het kruisje, zonder inspraak, terwijl alle 
risico’s zijn voor de deelnemende gemeenten er moet meer onderzoek gedaan worden. De 
VVD vind de investeringen hoog en vraagt of daar duidelijk afspraken gemaakt zijn. Wanneer 
zijn we tevreden en gaan we ermee door, wat zijn de KPI’s en de meetinstrumenten? De 
partij acht het risico hoog en wil concrete stappen voordat er een besluit genomen wordt. 
Daarnaast wil de partij weten waarom er haast is en of de Gasunie voor de zomer antwoord 
móet hebben. D66 wil het college complementeren op het uitvoeren van de motie waarop 
we als Leiderdorpers op dit gebied kunnen samenwerken. Dhr. Hendriks vraagt zich af of het 
wel zo slim is om te kiezen voor top down benaderingen, wanneer er ook gekozen kan 
worden voor lokale initiatieven. Kiezen voor Rotterdam is misschien wel het verstikken van 
eigen initiatieven. Daarnaast denkt hij dat er meer onderzoek nodig is om een goede keuze te 
kunnen maken. Hij vraag het college ook of ze akkoord zouden kunnen gaan met een 
amendement zoals dat in Voorschoten is aangenomen. De PvdA is het daarmee eens en dhr. 
McDaniel vind dat hoewel samenwerking goed is, het te vroeg is om al keuzes te gaan 
maken. Hij vraagt zich ook af wat de kosten zullen zijn voor de inwoners? GroenLinks voegt 
zich bij de oproep om meer vraagstukken te onderzoeken. Eerst onderzoek doen en dan 
besluit nemen. Het CDA stelt dat er veel te winnen valt met dit voorstel, maar wil dat de raad 
het besluit neemt en niet het bestuur. CU-SGP vraagt dat wanneer dit voorstel ongeschonden 
zouden aannemen, wat is dan de commitment van de Gasunie om zich te houden aan de 
afspraken? Is er maar 1 uitkomst mogelijk omdat de Gasunie al aan de slag is gegaan?  Ook 
vraagt dhr. Schipaanboord zich af of de samenwerking tussen 6 gemeenten uiteindelijk niet 
neerkomt op een samenwerking op Holland Rijnland niveau? De raad wordt eigenlijk 
gevraagd om zowel in te stemmen met de komst van WarmtelinQ+ als in te stemmen met 
een studie naar de haalbaarheid ervan.

Wethouder Van Woudenberg stelt dat restwarmte vanuit de lande het meest gunstige is in 
vergelijking met andere opties. Restwarmte is nodig om duurzaamheidsdoelen te halen. Dus 
een open net waarbij partijen warmte kunnen leveren en gebruiken. Geothermie is een 
alternatief dat op termijn beschikbaar is. Dan zou dit restwarmte kunnen overnemen. Het 
zou zelfs zo kunnen zijn dat we het omdraaien en de warmte naar Rotterdam gaat in plaats 
van andersom. Er moet nu een samenwerking komen om inspraak te krijgen voor de 
inwoners van Leiderdorp. Investeringsfonds komt er niet sowieso. Misschien wel niet, of 
misschien kleiner. De 2 miljoen is om welwillendheid aan Gasunie te tonen en te 
onderzoeken wat voor organisatie er nodig is voor een dergelijk proces. Dit geld wordt 
waarschijnlijk niet onttrokken aan de reserves. PvdA stelt vervolgens dat in het voorstel er 
geen onderzoeksorganisatie wordt opgetuigd en er is wel echt behoefte aan een onderzoek.   
De wethouder gaat verder. Het besluit moet vallen in de tweede week van juni, het plan van 
aanpak moet voor de zomer. Half juli ontvangt de raad het plan. De Gasunie besluit begin 
juni. De keuze om niet via Holland Rijnland te gaan is omdat het voor andere gemeenten niet 
interessant is om warmte via restwarmte binnen te krijgen. De wethouder zegt toe te kunnen 
instemmen met een amendement zoals in Voorschoten, met de opmerking dat we voorlopig 



alleen een besluit nemen over de 2 miljoen, verdere zaken besluit de raad te zijner tijd over. 
De PVDA vraagt nog om een specificatie van wat de 2 miljoen betekent en de wethouder zegt 
toe dit voor het weekend te leveren. 

Voorzitter concludeert dat het besproken wordt in de raad, met de opmerkingen dat er deze 
week veel werk geleverd moet worden. Rijp voor besluitvorming in de raad van 1 juni 2021.

6. Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland wensen en bedenkingen
Wethouder Joosten zegt toe de gebruikelijke lijn te volgen en de bewoording van het 
raadsvoorstel iets aan te passen.

De VVD complimenteert de ambtenaren die aan dit voorstel gewerkt hebben. D66 heeft 2 
vragen: waar is de extra aandacht voor de Knoop van Hoogmade in het voorstel? Daarnaast 
wordt er ingezet op verstedelijking lijn Katwijk-Leiden, langs de Rijn. Wat betekent dit voor 
de Achthovenerpolder? CU-SGP vraagt zich af wat er concreet met dit voorstel gedaan zal 
worden.

Wethouder Joosten antwoord dat er in dit stuk geen keuzes gemaakt worden, maar dat de 
uitvoeringsagenda besproken wordt. De wethouder zegt verder toe de vragen van D66 
schriftelijk te beantwoorden.
Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 1 juni 2021.

7. Regionale Strategie Mobiliteit wensen en bedenkingen

De VVD vraagt de wethouder hoe er aangekeken wordt tegen vervuilend verkeer? Laadpalen 
infrastructuur, hoe zorgen we ervoor dat die van duurzame energie komt? De PvdA en LPL 
achten het een goed stuk, dat rijp is voor besluitvorming. GroenLinks meent dat het voorstel 
toegespitst is op personenvervoer, en gekaderd is binnen de mogelijkheden die er nu zijn, 
niet op wat er ontwikkeld zou kunnen worden. Wat is er mogelijk als we investeren? 
D66 vraagt zich af of er koppelkansen zijn tussen Leiden en Burgerveen? CU-SGP mist 
aandacht voor de Ring Noord en daarnaast (elektrisch) fietsverkeer. 

Wethouder Joosten antwoord CU-SGP dat ze die wensen onder de aandacht kunnen brengen 
in Holland Rijnland. De Ring Noord heeft geen extra aandacht nodig, die is al in de plannen 
opgenomen en hoeft daarom niet opnieuw genoemd worden. Dit is alleen voor lopende 
projecten, niet al in uitvoering of voorbereiding zijnde. De wethouder vervolgt dat onderzoek 
wordt gedaan naar koppelkansen. Hij verwijst de vraag over laadpalen naar de RES. 
Vervuilend verkeer komt nu vooral vanuit Leiden, de bedoeling is dat dit soort verkeer 
langzaamaan verdwijnen en het probleem lost zichzelf daardoor vanzelf op.  

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 1 juni 2021

8. Holland Rijnland zienswijze Begroting 2022

VVD vraagt naar een onderbouwing van de claim dat de investeringen worden 
terugverdiend? En D66 vraagt of er niet meer reserves zouden moeten worden opgebouwd 
door Holland Rijnland. Geen verdere vragen.

Wethouder Binnendijk zegt toe de vraag van de VVD schriftelijk te beantwoorden. Hij  
vervolgt op de vraag van D66 dat de reserves van Holland Rijnland met goede redenen zijn 
gemaximeerd.



Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 1 juni 2021.

9. BSGR zienswijze Meerjarenbegroting 2022-2025

D66 stelt dat er klachten zijn binnengekomen over de manier waarop BSGR omgaat met 
klachten over hun organisatie. Wordt er wel kritisch naar de klachtenafhandeling gekeken? 
Verder geen vragen.

Wethouder Binnendijk reageert hierop dat elke organisatie klachten ontvangt en dat hier 
altijd kritisch naar gekeken wordt. Hij wijst daarnaast op een motie van de gemeenteraad van 
Oss waarin opgeroepen wordt tegen no cure no pay bureaus op te treden. De wethouder zou 
graag zien dat de raad dit bij het VNG congres ondersteunt, omdat dergelijke bureaus 
organisaties als de BSGR veel geld kosten. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 1 juni 2021

10. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
Geen mededelingen vanuit het college.

11. Rondvraag
Het CDA komt terug op de eerdere oproep van wethouder Binnendijk m.b.t. no cure no pay-
bureaus, hij is bereid die te steunen maar merkt daarbij op dat wanneer mensen structureel 
gelijk krijgen er kritisch naar het proces gekeken moet worden. De wethouder belooft naar 
de cijfers te kijken en die de raad te doen laten toekomen. 

12. Vaststellen verslag Politiek Forum 19 april 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

13. Sluiting
 De voorzitter sluit de vergadering om 23.39 uur. 

Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 31 mei 2021.

De griffier, De voorzitter,


	DIGITAAL POLITIEK FORUM 25 MEI 2021

