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Recent heeft een Nederlandse rechtbank geoordeeld dat de Nederlandse overheid de 
verantwoordelijkheid heeft tegen 2020 25% CO2 uitstootreductie (t.ov. 1990) te realiseren. 
 

1. Is het college bekend met deze uitspraak? 
 
Antwoord: Ja 
 

2. Verwacht het college deze doelstelling voor onze gemeente te realiseren? 
a. Zo ja, zou het college deze verwachting kunnen staven? 

 
Antwoord: Het betreft een landelijke doelstelling. De gemeente Leiderdorp zal 
haar bijdrage leveren om dit doel te bereiken. In samenspraak met de 
Omgevingsdienst West-Holland zullen we in de nieuwe duurzaamheidsagenda 
hierop in gaan.. 
 

b. Zo nee, welke acties neemt het college om zich alsnog te conformeren aan deze 
uitspraak? 
 

Een beter milieu begint bij jezelf, maar bereik je niet alleen. Gelukkig zijn er steeds meer 
particuliere initiatieven die een bijdrage leveren aan het bereiken van een prettiger en gezonder 
leefmilieu. Dergelijke initiatieven kunnen ook een grote rol spelen in het behalen van 
bovengenoemde CO2 uitstootreductie. 
Daarom heeft mij fractie ook de volgende vragen: 
 

3. Welke particuliere initiatieven die kunnen leiden tot een verlaging van de CO2 uitstoot 
binnen onze gemeente zijn bekend bij het college? 
 
Antwoord Er zijn verschillende initiatieven op het gebied van verduurzamen van woningen 
en mobiliteit.  Particulieren kunnen, tegen een gunstig rentetarief, een 
duurzaamheidlening afsluiten voor duurzame en energiebesparende maatregelen aan 
hun woning.  
 
In het kader van het Energieakkoord, Deelprogramma; Gebouwde omgeving (particuliere 
woningeigenaren), hebben de gemeenten uit de regio Holland Rijnland in 2014 met 
succes aanspraak gemaakt op het ‘Ondersteuningsprogramma regionale allianties’. Dit 
programma is ontwikkeld voor gemeenten die lokaal of regionaal duurzame energie-



initiatieven willen stimuleren. De regionale alliantie ziet het als haar doel om 
woningeigenaren te stimuleren om besparing en opwekking te realiseren. Dit doet de 
alliantie door woningeigenaren te informeren, motiveren, faciliteren en ondersteunen. 
Hiervoor is in juni het nieuwe digitale loket gelanceerd, het duurzaambouwloket.nl. Het 
duurzaambouwloket.nl informeert en adviseert inwoners over de 
energiebesparingsmogelijkheden in hun woning. 
  
Verder heeft de gemeente het doel om het fietsgebruik en elektrisch/hybride rijden te 
stimuleren om op deze manier de CO2 uitstoot te reduceren. Daarnaast steunt de 
gemeente ook de actie SamenZonneEnergie. 
 
Hoe faciliteert de gemeente deze initiatieven? 
 
Zie antwoord 3. 
 

4. Is het college bereid meer ondersteuning te verlenen aan dergelijk initiatieven in lijn met 
vraag 2? 
 
Antwoord: Ja, indien in lijn met gemeentelijk en landelijk beleid.  
 

In het verlengde hiervan heeft de GL fractie nog een laatste vraag: 
 

5. De gemeentelijke duurzaamheidsagenda is inmiddels verouderd. Wanneer denk het 
college een nieuwe duurzaamheidsagenda te gaan formuleren? 

 
Antwoord: Deze maand wordt een start gemaakt met het opstellen van de nieuwe 
duurzaamheidsagenda. We verwachten in het tweede kwartaal 2016 u de agenda aan te 
bieden.  

 
 
 
 
 


