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Open brief over energietransitie aan nieuwe raadsleden in Leidschendam-Voorburg  
 
 

Leidschendam-Voorburg, 28 maart 2022 
 
Geacht raadslid, 
 
Gefeliciteerd met uw verkiezing. We zien ernaar uit in de komende jaren nauw met u mee 
te denken en te werken. In de aanloop naar de verkiezingen hebben we elkaar gesproken 
(onder meer in het duurzaamheidsdebat) en gevonden in een gezamenlijk manifest ‘Op naar 
een energiezuinig Leidschendam, Stompwijk en Voorburg’. Daarin staan belangrijke 
uitgangspunten voor samenwerken in de energietransitie, iedereen meenemen en energie 
besparen. In aanvulling daarop bieden wij u hierbij een viertal overwegingen aan. Mogelijk 
kunnen deze van pas komen bij de onderhandelingen voor een college- dan wel een 
gemeenteakkoord. Wij wensen u daarbij veel wijsheid en succes toe. Met vriendelijke groet, 
 
w.g. 
Bestuur EC-LV 
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Urgentie/omgevingsvisie 
De energietransitie is zeer urgent en nauw verweven met andere maatschappelijke 
vraagstukken. Bij het ontwikkelen van de omgevingsvisie bezien wij deze vraagstukken in 
samenhang en in lijn met de ontwikkelingsdoelen van de VN. 

Vanuit het perspectief van de energietransitie is urgentie nodig door klimaatverandering 
(internationale, nationale en regionale afspraken) en het wegvallen van aardgas 
(geostrategisch, financieel, eindigheid fossiel, vervuiling). We doen wat nodig is om een 
leefbare, duurzame en inclusieve gemeenschap veilig te stellen. 
 
Eerlijke, open communicatie 
Inwoners hebben er recht op te weten waar ze aan toe zijn. Valse verwachtingen 
verminderen vertrouwen in elkaar en veroorzaken weerstand. Eerlijk en volledig 
geïnformeerde inwoners zijn bereid verantwoording te nemen en mee te denken- en te doen. 

De wereld verandert (milieu, oorlog). Dit raakt iedereen, vergt grote inspanning van 
eenieder die dat kan betalen, maar geeft ook doorslaggevende opbrengsten voor nu en in 
de toekomst (link met omgevingsvisie). We communiceren zo snel mogelijk wat de 
verwachte kosten zijn van de energietransitie, hoeveel daarvan voor rekening komt van 
draagkrachtige inwoners en hoeveel voor rekening van de gemeente. Voor het restant 
leggen we een rekening bij het Rijk. 
 
Helder uitvoeringsplan 
We staan voor de stap van plannen en beleid naar uitvoering. Nu moeten we inwoners snel 
duidelijk maken wat zij kunnen verwachten en wat ze zelf al zinvol kunnen doen. We 
betrekken daarbij iedereen en ontwikkelen handelingsperspectief voor alle wijken. Energie is 
voor alle inwoners in LV betaalbaar (geen energiearmoede). 

We werken concrete stappen en mijlpalen uit, met heldere consequenties als mijlpalen niet 
gehaald worden. We verleiden inwoners met de opbrengsten (omgevingsvisie) i.p.v. te 
hameren op de kosten. 
 
Samenwerking 
We kunnen de uitdaging van de energietransitie alleen samen aan: politieke partijen, 
corporaties, coöperaties, ondernemingen. Inwonerparticipatie is daarbij onmisbaar. 

In het samenspel van gemeente, marktpartijen en inwoners, zijn middelen (tijd, financiën, 
informatie, faciliteiten) niet gelijk verdeeld. We ondersteunen daarom inwonersinitiatieven. 
Regels die uitgaan van een speelveld met alleen publieke en private partijen, passen we aan 
om ‘sociale ondernemingen’ mogelijk te maken met een actieve rol voor inwoners. 


