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Geachte DB leden,

ln de vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland op 13 maart jl. is de concept
brief aan de Provincie inzake opwekking duurzame energie besproken. Het AB heeft besloten
in te stemmen met verzending van de brief + bijlagen aan de Provinciale Staten direct na de
verk¡ezingen op 20 maart. De gemeenten Oegstgeest en Leiden hebben tegen de verzending
gestemd. Naar aanleiding van de discussie in de vergadering van het AB en de reacties op
het standpunt van Leiden, hebben wij gemeend om nogmaals de Leidse raad te consulteren
over het ingenomen standpunt. Alles overwegende wil de Leidse delegatie namens de raad
(i.c. de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid) en het college alsnog akkoord gaan met
verzending van de brief aan PS. Zoals tijdens de AB-vergadering reeds toegelicht kwam het
tegenstemmen niet voort uit onvrede over de inhoud van de brief, maar uit het gevolgde
proces. Leiden ondersteunt onverkort de doelstellingen uit het Energieakkoord en wil deze
graag in samenwerking met Holland Rijnland bereiken.
Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om toe lichten waarom wij het proces dat
gevolgd is in aanloop naar de brief aan PS onbevredigend vonden. Zoals hierboven
aangegeven heeft Leiden de doelstellingen van het Energieakkoord en duurzaamheid in het
algemeen hoog op de agenda staan. Om deze doelstellingen te behalen, is het wenselijk is
dat de raad intensief betrokken wordt bij het proces en mede verantwoordelijk blijft. De nu
gevolgde procedure biedt hier onvoldoende handvatten voor, waarmee de rol van de Leidse
raad nu beperkt is gebleven tot een informatieve presentatie vanuit HR op dinsdag 19 februari
jl.. Hierdoorwasergeen gelegenheid om de raad een formeelbesluitoverdeze brief te laten
nemen.

De Leidse delegatie adviseert het DB om de gevolgde procedure te evalueren waar het gaat
om het ophalen van input bij de raden en de rol van Holland Rijnland hierin. Graag geven wij
de suggestie mee om bij soortgelijke trajecten (denk aan de busconcessie), de rol van Holland
Rijnland te richten op het organiseren van informatiebijeenkomsten, waar vooraf helder is
gecommuniceerd over wat van men van de raden verwacht en wederzijds van Holland
Rijnland. Vervolgens kunnen via de reguliere zienswijze procedure de formele standpunten
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van de raden worden opgehaald, waarna dit (via het AB) richting de desbetreffende gremia

wordt gecommuniceerd.

Met vriendelijke groet,

Delegatie Leiden Algemeen Bestuur Holland Rijnland

voor deze,

Mw. F. Zeggelt, AB lid

Dhr. M. de Crom, plv. AB lid

úf.


