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10 maart jl. heeft een inwoner een mail gericht aan burgemeester, wethouders en 
leden van de gemeenteraad van Leiderdorp.

Zij verwijst in de mail naar het rapport “De Top 10 milieubelasting van de 
gemiddelde consument” uitgevoerd door het onafhankelijke Centrum voor 
Energiebesparing in Delft. Het rapport geeft de top 10 van de milieubelasting van de 
gemiddelde consumptie van 1 persoon per jaar in Nederland. Het let o.a. op de 
zichtbare en de verborgen impact van activiteiten. 

Schrijfster van de mail doet de suggestie aan het college van B&W en raadsleden het 
Centrum voor Energiebesparing, specifiek voor de gemeente Leiderdorp, advies te 
vragen welke maatregelen in onze gemeente nu het beste rendement geven, in 
termen van het verlagen van de milieubelasting? 

Vragen: 

1. Heeft het college ook kennis genomen van de mail?

Antwoord: Ja

2. Onderschrijft het college de inhoud van genoemde mail?

Antwoord: Ja. Wij vinden het goed om te zien dat er betrokken inwoners zijn 
die mee willen denken met de gemeente. 

3. Heeft het college gereageerd naar schrijfster van de mail? Zo ja, wat is de 
reactie geweest van het college?

Antwoord: Het college heeft een reactie gegeven op de e-mail. De strekking 
van ons reactie is dat we haar zorgen delen en deels ook onderschrijven. 
Vooralsnog zien we nog geen nut of noodzaak om CE Delft om advies te 
vragen. De reden hiervoor is dat er geen reden is om aan te nemen dat cijfers/
feiten voor Leiderdorp (enorm) zullen afwijken van landelijke cijfers. Daarnaast 
(en dat is fundamenteler) pakken we als gemeente vooral de dingen aan die 



we direct zelf kunnen bepalen/beïnvloeden, denk aan afvalinzameling, 
initiatieven voor het verduurzamen en opwekken van duurzame energie etc. 
 Ook proberen we onze inwoners bewuster te laten worden van hun gedrag. 
Dit doen we door middel van voorlichting, denk daarbij aan de website 
GoedLeiderdorp.nl . 

Wordt er reeds onderzoek gedaan naar, of advies gevraagd om, vermindering 
milieubelastende maatregelen welke het beste rendement geven?

Antwoord: Nee. Dit soort onderzoeken worden op dit moment niet uitgevoerd. 
Wel weten we uit bestaande onderzoeken welke elementen belastend zijn 
voor het milieu. De mate van inzet (op een thema)  is natuurlijk afhankelijk 
van de invloed die we als lokale overheid hebben. Wij willen opmerken dat 
sommige van deze zaken niet binnen onze  invloedsfeer liggen (denken aan 
consumptie van spullen en vlees). 

4. Zo niet. Hoe staat het college tegenover de suggestie van schrijfster om het 
Centrum voor Energiebesparing om advies te vragen? Indien het college 
positief staat tegenover de suggestie kan dan een en ander ondergebracht 
worden in de Duurzaamheidsagenda?

Antwoord: zie antwoord: 3

5. Ziet het college een rol voor zichzelf weggelegd voor wat betreft 
gedragsbeïnvloeding van de Leiderdorpse inwoners?

Antwoord: Wij voeren verschillende activiteiten uit die gericht zijn om onze 
inwoners bewuster te laten worden van hun gedrag.


