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Geachte leden van de raad,

Op 8 november 2019 heeft u tijdens de begrotingsbehandeling de motie
"Vronkenlaan als etalage van de verduurzaming" (#L9/42) aangenomen. 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. Daarbij ondersteunt de gemeente de bewoners om
door middelvan b'tjvoorbeeld een energiecoóperatie de financiële opbrengsten te
verkrijgen en de opbrengsten aan duurzaam opgewekte energie met andere
dorpsgenoten te delen. Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken
van deze motie.

Gemeentelijke bijdrage woningverduurzaming
De woningen aan de Vronkenlaan zijn in het bezit van particuliere woningeigenaren
Daarmee zijn er voor de gemeente (nog) beperkte middelen om inwoners over te
laten gaan op het verduurzamen van hun woning, anders dan te informeren,
inspireren en (financieel) stimuleren. Hiervoor is er in Leiderdorp onder andere een
duurzaamheidslening en een energieloket (Duurzaam Bouwloket) voor gratis advies
in het leven geroepen en is inspiratie- en activatie-platform GoedLeiderdorp en een
lokaa I EnergieAm bassadeurs-netwerk opgezet. Daa rnaast worde n e r
informatiebijeenkomste n georga n iseerd, wordt na uw sa me ngewerkt met de
coóperatie Zon op Leiderdorp en loopt er momenteel een teGOEDbon-actie voor
woningeigenaren (en later dit jaar ook voor huurders).

Collectieve aanpak
ln de periode mei tot november 2019 vond de straataanpak in de Vogelwijk plaats
Een deel van de woningen aan de Vronkenlaan was al onderdeel van deze aanpak.
Deze straataanpak was een kleinschalige versie van een zogenoemde 'wijkaanpak'
Vanuit dit collectieve concept worden woningeigenaren in een afgebakend gebied
zo gericht mogelijk geïnformeerd, gestimuleerd en begeleid bij het verduurzamen
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van hun woning. De maatwerk-vertaalslag wordt gezocht middels ingemeten
referentiewoningen qua energiebesparings- en opwekpotentieel op

woningtypeniveau. lnwoners van de wijk kunnen de resultaten vertalen naar de

eigen woning en aanvullende vragen stellen aan het Duurzaam Bouwloket (DBL)

tijdens de informatieavond. Onderdeel van deze aanpak is tevens een toegespitst
collectief inkoopaa nbod.

Vanwege de corona-ontwlkkellngen ln 2020 zijn de twee daanta geplarrtJe

grootschaligere wijk-/gebiedsaanpakken uitgesteld. De volgende (noodgedwongen
primair digitale variant) aanpak in de Binnenhof vond uiteindelijk in het najaar van

2020 plaats. Tijdens de voorbereidingen voor de daaropvolgende, waarin tevens het
resterende deel van de Vogelwijk (en daarmee de Vronkenlaan) wordt
meegenomen, lijkt een opnieuw (volledig) digitale insteek van de collectieve aanpak

niet wenselijk.

Fysiek bijeenkomen is vanwege het coronabesmettingsrisico voorlopig nog niet
verantwoord, wat de persoonlijke benadering bemoeilijkt. De mobiele showroom
(trailer) van het DBL en de koffiekar met de EA's bijvoorbeeld, blijken uitgelezen
middelen om meer de wijk in te gaan en met bewoners in gesprek te gaan.

Daarnaast stelt het dorpsbewoners in staat duurzame toepassingen direct te
bekijken, vragen te stellen en van gedachten te wisselen. Tot slot draagt het bij aan

de zichtbaarheid van het energieloket en de EA's voor de Leiderdorpse inwoner.

Afdoening motie
Vanwege de meerwaarde van fysieke elementen bij het bereiken van inwoners om

thuis te gaan verduurzamen, wordt voorgesteld om gezien de voorlopige
coronabeperkingen de eerstvolgende gebiedsaanpak - waarin de Vronkenlaan wordt
meegenomen - in ieder geval over de aanstaande zomervakantie heen te tillen. Wij

zullen u te zijner tijd nader informeren hierover. Hiermee stellen wij u voor om deze

motie als afgedaan te beschouwen.
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