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Raadsbrief moties Hou(d)t de energie vast & Vronkenlaan

Geachte leden van de raad,

Op 8 november 2019 heeft u tijdens de begrotingsbehandeling de motie
"Vronkenlaan als etalage van de verduurzaming" {#L9/42) en op 6 november 2020
de motie "Houd(t) de energie vast" (333) aangenomen. Met deze brief informeren
wij u over de stand van de stand van zaken van deze moties.

Motie Hou(d)t de eneigie vast
Met de motie 'Houd(t) de energie vast'verzocht u gemeentebreed, maar
nadrukkelijk in de Oranjewijk en het DoeskwartÍer-west, de komende tijd extra te
investeren in het gesprek en de voorlichting over duurzaamheidsmaatregelen om de
opgebouwde energie niet te laten weglekken.

We hebben met de Oranjewijk & Doeskwartier-west afgelopen jaren een intensief
traject doorlopen waarbÍj flink is geïnvesteerd in de samenwerking met de wijk.
Helaas hebben we moeten constateren dat het aardgasvrij maken van de wijk
tegelijkertijd met de herinrichtingsopgave geen haalbaar scenario is. Om de kennis
die de werkgroep de afgelopen jaren heeft opgebouwd niet verloren te laten gaan,
proberen wij de leden actief te betrekken bij andere initiatieven en projecten.
Ondanks dat de werkgroep Oranjewijk niet meer actief is, constateren wij dat de
deelnemers van de werkgroep zich nog met veel passie inzetten op het thema
energietransitie. Een aantal deelnemers heeft zich aangesloten bij de
participatiegroep die we hebben opgericht voor het opstellen van de Transitievisie
Warmte (TVW).Deze participatiegroep zal komende jaren actief blijven bij de
uitvoering van de TVW. Verder heeft ook een lid van de werkgroep zich aangesloten
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bij de EnergieAmbassadeurs en zijn werkgroepleden actief bij de herinrichting van

de Oranjewijk.

De komende jaren zullen we steeds intensiever met onze inwoners samen moeten
werken rond het thema energietransitie. Afgelopen jaren hebben wij als Bemeente
geïnvesteerd om onze inwonersactief te betrekken bij ditthema en hen ookeen rol
hierin te geven. Dit hebben we onder andere gedaan door helder te communiceren,
in dialoog te gaan met onze inwoners en ook samen met onze inwoners aan de slag

te gaan met concrete activiteiten. Wij ondersteunen uw motie ten volle en zien uw
motie als een aanmoediging om de komende jaren nog sterker in te zetten op

samenwerking met onze inwoners.

Wij vragen de gemeenteraad hiermee de motie als afgehandeld te beschouwen.

Motie Vronkenlaan
Met deze motie roept u ons op om ons in te spannen om als lichtend voorbeeld in

het dorp ernaar te streven alle daken aan de noordzijde van de Vronkenlaan
maximaal te beleggen met zonnepanelen en inwoners optimaal te ondersteunen in

de verd uurzamingsslag.

De gemeente heeft voor woningen in bezit van individuele woningeigenaren
beperkte middelen om inwoners te overtuigen van het verduurzamen van hun

woning anders dan te informeren, inspireren en (financieel) stimuleren. Dit wordt in
Leiderdorp gedaan door middel van een energieloket voor gratis advies (Duurzaam

Bouwloket), het beschikbaar stellen van een duurzaamheidslening, het

onderhouden van een lokaal netwerk van EnergieAmbassadeurs (EA's) en

middels inspiratie- en activatieplatform Goed Leiderdorp. Om de inwoners aan en

rondom de Vronkenlaan extra te stimuleren naast de al bestaande middelen wordt
dit najaar een buurtaanpak georganiseerd. De

aanpak bestaat uit het ondersteunen van inwoners om zelf een collectieve
inkoopactie te organiseren via een lokale trekkersgroep (buurtteam). Uitgangspunt

is ciat inwoners vanuii hurr eigen behoefte crr wcnscR op zoek gaan naar passerrde

verduurzamende maatregelen voor hun woningen (bottom-up) en daarmee een

collectief inkoopaanbod voor de buurt organiseren. Dit is in plaats van

de meer informerende en ontzorgende top-down aanpak zoals wij eerder
hebben uitgevoerd in 2019 bij de straataanpak Vogelwijk (en in 2020 in de

Binnenhof). Naast persoonlijke ondersteuning zullen inwoners ook individueel
geholpen worden door middelen fysiek in de wijk (een mobiele showroom,
informatiebijeenkomst etc.) en middels de hulp van de EA's. Wij verwachten, gezien

de ervaringen bij andere gemeenten, dat de trekkersgroep een langdurig

motiverend effect zal hebben op buurtbewoners (het zogeheten sneeuwbaleffect).

Vanwege de coronaontwikkelingen in2O20 heeft het college in de raadsbrief van 30

maart 202L een verzoek gedaan tot uitstel van de motie. Hierbij heeft het college

de meerwaarde van fysieke elementen bij het bereiken en ondersteunen van

inwoners benadrukt. Nu de coronamaatregelen stapsgewijs

versoepelen, verwachten wij deze aanpak te kunnen opstarten in oktober 2021.

Vanwege de kwalitatieve aanpak door de uitvoerende partij is er geen

exacte doorlooptijd te geven. Dit is afhankelijk van hoe snel een goed buurtteam
samengesteld kan worden en verschilt sterk per casus. ln het uiterste geval duurt dit
project tot en met 3L maarï.2o22.
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De raad wordt voorgesteld om gezien de geplande collectieve aanpak de motie te
verschuiven naar mei 2022. De raad zal tussentijds geïnformeerd worden over de
datum van de buurtbijeenkomst. Na afronding van de aanpak worden de resultaten
gedeeld met de raad met verzoek tot afdoening van deze motie.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

l/\,a,fu
n.rvr. nols
secretaris

(*

L.M. Driessen-Jansen

burgemeester
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