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1. Aan- en inleiding Alliantie Burgers Voorschoten 
 

Begin 2019 zagen een aantal maatschappelijk betrokken Voorschotenaren, vanuit deels verschil-

lend perspectief een reden om de Alliantie Burgers Voorschoten (ABV) op te richten, hetgeen in 

april van dat jaar gebeurde. Doelstelling is om de belangen van burgers en burgerparticipatie te 

bevorderen o.m. door de kwaliteit van lokaal beleid en bestuur te verhogen. Spelregels die toen 

vastgesteld werden zijn: deelname aan de ABV staat open voor alle burgers van Voorschoten en 

we werken op basis van constructieve participatie, niet direct belanghebbend, zijn (ook politiek) 

onafhankelijk, bepalen zelf onze eigen agenda en doen dit voor een nader te bepalen tijd. Con-

structief betekent dat wanneer er kritiek op (voorgenomen) beleid is, dit ook vertaald moet wor-

den in een betere, alternatieve oplossing of aanpak. Na enkele personele wisselingen aan het be-

gin heeft een kerngroep van 5 personen nu een jaar lang ervaring opgedaan met ABV thema's. 

Meerdere personen hebben belangstelling getoond voor de werkzaamheden van de ABV, hebben 

soms het werkoverleg ook bijgewoond en zijn actief lid geworden. Deze groep wordt op hoc basis 

ondersteund door supportleden en andere lokale organisaties, verschillend qua onderwerp en be-

leidsfase. Er wordt op basis van gezamenlijk overleg gewerkt aan uit te werken thema's (incl. doel-

stellingen) die gekoppeld zijn aan portefeuillehouders, die het inhoudelijk proces vormgeven, incl. 

de routekaart (koers, richting, snelheid) om het doel te bereiken. Draagvlak in de samenleving en 

bijv. persmomenten zijn hiervan een wezenlijk onderdeel. De leden van de ABV onderhouden ook 

in Corona tijd frequent contact met elkaar en werken volledig op basis van professionele vrijwillig-

heid maar niet vrijblijvend. Op de website van de Alliantie Burgers Voorschoten zijn de meest rele-

vante publicaties, nieuwsuitingen en columns weergegeven. Zie: https://www.alliantie-burgers-

voorschoten.nl/   
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2. Gekozen thema's 
 

De Alliantie Burgers Voorschoten is in het verslagjaar op vele terreinen actief geweest en voor de 

snelle lezer hierbij een overzicht van de thema’s per hoofdstuk. 

a. Burgerparticipatie 

b. Hoogspanningsmasten 

c. Nieuwbouw Abraham van der Hulstlaan 

d. Huurdersbelangen Vereniging Voorschoten (HBVV) 

e. Kerngroep Wonen en Bouwen 

f. Informatie en transparantie 

g. De kwaliteit van beleidsdocumenten in Voorschoten 

h. 5G 

i. De samenwerking van de gemeente met vrijwilligersorganisaties van burgers 

j. Milieubeleidsplan 

k. Belofte van Voorschoten 

l. De Stem van Voorschoten 

m. Publicaties en nieuwsuitingen 

2a. Burgerparticipatie 
Medio 2019 (ruim een jaar na aantrede van het College) heeft de Raad van Voorschoten besloten 

om de ABV notitie “Participeren: moeten we samen leren” als uitgangspunt te nemen voor beleids-

ontwikkeling omtrent burgerparticipatie. Een door D66 ingediende motie hiertoe is unaniem door 

de Raad aangenomen. Onderdelen hiervan zijn: begin met 3 pilotprojecten op het werkgebied van 

de wethouders, stel een gemengd samengestelde Taskforce in om dit proces te faciliteren, stimule-

ren en de leereffecten om te zetten in bouwstenen voor beleid. Gelet op het apolitieke, brede as-

pect van burgerparticipatie zou de Taskforce moeten bestaan uit verantwoordelijke portefeuille-

houder (burgemeester), ambtenaren, raadsleden en burgers. De Raad steunde dit voor van “leren 

uit de praktijk” met ruim 200.000 euro. De ABV heeft in de opstart van dit proces hierover ook 

frequent overleg met de gemeente en afspraken gemaakt met de burgemeester. Vrij vlot nadat de 

motie aangenomen is, is gestart met de instelling van de Kerngroep Wonen en Bouwen, medio 2019. 

Zie hoofdstuk 2e. Veel later kwam er een pilot Nicolaespark en nog later (begin 2021) het duurzaam-

heidsproject: de belofte van Voorschoten. Zie hoofdstuk 2k.  Een extern medewerker is voor bur-

gerparticipatie aangenomen. Al gauw stokte het proces om begin 2021 volledig tot stilstand te ko-

men. 

Minimaal lerend vermogen over de samenwerking tussen burgers en bevoegd gezag uit de pilots, 

geen slagkracht, veel vertraging, veel ambtelijke mutaties, de Taskforce als aanjager werd niet (con-

form motie) ingesteld en de specifiek aangestelde medewerker vertrok weer. 

Het level playing field ontbrak en ook het vooraf delen van relevante informatie vormde een we-

zenlijk knelpunt in de samenwerking tussen burgers en gemeente binnen de Kerngroep Wonen en 

Bouwen. In maart 2021 heeft de verantwoordelijk wethouder Spil een informatiebrief aan de Raad 

gezonden met een tussenstand over (vermeende) voortgang m.b.t. burgerparticipatie.  De ABV 

heeft hierop gelijk een reactie samengesteld en aan de raad aangeboden met de titel: 



“Burgerparticipatie: niet kunnen of niet willen?” Zie: 2021-02-23 Reactie ABV op Tussenstand BP.pdf 

(alliantie-burgers-voorschoten.nl)  Helaas moet er geconstateerd worden dat er nauwelijks voort-

gang of perspectief zit in dit belangrijke dossier. De huidige coalitie van VVD, D66 en GroenLinks 

heeft zelfs de unaniem aangenomen motie op het vlak van burgerparticipatie na jaren vertraging 

nog niet uitgevoerd. 

Het kan ook anders: voer de aangenomen raadmotie uit, stel een gemengd samengestelde Task-

force in, met mandaat en SMART doelstelling en organiseer betekenisvolle pilots met lerend ver-

mogen als bouwsteen voor daadwerkelijk Burgerparticipatiebeleid. 

 

2b. Hoogspanningsmasten 
Al vele jaren is er onrust in Voorschoten vanwege de hoogspanningskabels de door het dorp lopen. 

Inwoners vrezen ernstige gezondheidsproblemen. Deze zorg wordt gedeeld door de Gezondheids-

raad, die een verband ziet met leukemie bij jonge kinderen en daarom de rijksoverheid heeft gead-

viseerd om het voorzorgbeleid (geen nieuwe woningbouw in de directe nabijheid van hoogspan-

ningskabels) uit te breiden naar bestaande woningen. De regering heeft op basis van dit advies, een 

zgn. voorzorgbeleid verder ontwikkeld, met uitkoop bestaande woningen onder hoogspanningslij-

nen, geen nieuwe bebouwing in straal van 80 meter rond masten en lijnen en een  subsidieregeling 

(85% subsidie van het Rijk)  in het leven geroepen voor het onderkabelen of verplaatsen van hoog-

spanningskabels bij bestaande woningbouw. Reden voor de ABV en verschillende groepen belang-

hebbenden (o.a. Het Wedde, Van de Hoevenpark, Gemmekelaan, British School) om opnieuw bij de 

gemeente aan te dringen op een oplossing voor de hoogspanningsmasten in ons dorp. 

Vorig jaar heeft de ABV een manifest opgesteld met daarin de belangrijkste redenen om te onder-

kabelen, een ruwe schatting van de verwachte kosten, en een stappenplan om dit probleem trede 

voor trede te tackelen. Onze verwachting was om, in de periode waarover dit jaarverslag rappor-

teert, in samenwerking met de gemeente de eerste stappen van dit plan te gaan zetten. De realiteit 

is dat deze samenwerking nooit van de grond is gekomen en dit traject in een mum van tijd is vast-

gelopen, door een opstelling van de gemeente waar de honden geen brood van lusten. De verzuch-

ting “Wethouder Spil: functie elders” dringt zich op. Een korte bloemlezing uit de dieptepunten: 

• De wethouder adviseert de Raad willens en wetens om geen geld uit te trekken voor een 

vooronderzoek naar onderkabeling op basis van een adviesnota waarvan ze weet dat die 

onjuist, onvolledig en misleidend is; 

• Telefonisch overleg tussen de gemeente en het Ministerie van Economische Zaken (EZK; na-

mens de Rijksoverheid de betrokken partij als het gaat om subsidieaanvragen) leverde ons 

terugkoppeling door deze twee partijen op die haaks op elkaar stonden; 

• Sindsdien hebben wij niets meer vernomen van de gemeente; 

• De open, constructieve en oplossingsgerichte werkrelatie die we hadden opgebouwd met 

EZK heeft de gemeente kortgesloten door EZK mede te delen dat alle communicatie met 

burgers via de gemeente dient te verlopen; 

• EZK had ABV uitgenodigd om samen met de gemeente gedrieën oplossingsgericht te zoeken 

naar mogelijkheden op voorwaarde dat de gemeente dit gesprek zou initiëren, maar in 



plaats daarvan heeft de gemeente buiten ons medeweten om overleg gehad en daarna de 

conclusie verspreid dat verder onderzoek naar de mogelijkheden geen zin heeft; 

• Een aanvraag, met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), om dan maar 

via wettelijke weg inzicht te krijgen in wat er zich nu daadwerkelijk op bestuurlijk niveau 

heeft afgespeeld op dit dossier, is sinds augustus 2020 in behandeling en wacht nog steeds 

op antwoord. 

Onze insteek was om oplossingsgericht op zoek te gaan naar de mogelijkheden die er wel degelijk 

zijn, zoals EZK ons ook heeft bevestigd. In plaats daarvan heeft de gemeente alles in het werk gesteld 

om niet te hoeven bewegen. Dit is een continuering van het beleid van de afgelopen 20 jaar. De 

grote vraag is waarom de gemeente dit dossier per se niet wil vlot trekken. 

Intussen onderzoekt de ABV mogelijkheden om beweging te forceren, want gezondheidsrisico’s ho-

ren hoog op de agenda. 

Het kan ook anders: neem plannen voor oplossingen gezondheidsvraagstuk serieus als uitgangs-

punt via de lijn van maatschappelijke meerwaarde (combi met bouwen) en volg in deze de route-

kaart van coproductie die al werkt in Oegstgeest. 

 

2c. Nieuwbouw Abraham van der Hulstlaan 
Augustus 2020 raakte ABV betrokken bij het participatieproces rond een bouwproject van project-

ontwikkelaar Weboma inzake een nieuw gezondheidscentrum met daarop een 75 tal woningen. 

Bewoners werden niet geïnformeerd, belden met de gemeente die ook niet op de hoogte bleek. 

Door deel te nemen aan inspraakavonden kwamen ze op hoogte van plannen, waar zij tot dusver 

niet over werden geconsulteerd. Bij de eerste kennismaking lag er zodoende al een redelijk verge-

vorderd concept waarop bewoners stante pede op moesten reageren. Dat was geen prettig begin  

van de contacten. ABV heeft geadviseerd over activiteiten voor draagvlak voor het standpunt van 

de bewoners, bekendmakingen in de pers en het benaderen van de politiek. 

Doordat de ABV gesprekken organiseerde tussen de wethouder en de omwonenden van dit project 

kwam iets meer helderheid in de gang van zaken in het proces. De projectontwikkelaar probeerde 

met enkele bewoners te praten over varianten, terwijl er dus ook een een klankbordgroep en een 

omgevingstafel rond dit proces zijn opgetuigd. Ondertussen is de planning van de processen van dit 

traject onduidelijk en weet men niet waar men aan toe is. De laatste stand van Zaken is dat er 350 

handtekeningen zijn verzameld, de pers en de politiek op de hoogte zijn van het standpunt van de 

bewoners, en de wethouder heeft laten doorschemeren dit proces te willen laten vallen bij gebrek 

aan overeenstemming tussen de projectontwikkelaar en de omwonenden. In een laatste poging 

wordt er nu uitgegaan van een bouwproject dat wel alle groen bedreigd, maar dat geen hoogbouw 

meer behelst. 

Het kan ook anders: voorkom dat omwonenden in een te laat stadium geconfronteerd worden 

met al uitgewerkte planvorming, begin vroegtijdig met een open bloknoot en mind via gerichte 

communicatie en bouw draagvlak op via samenspraak en samenwerking. 

 



2d. HuurdersBelangenVereniging Voorschoten (HBVV) 
De HBVV is in januari 2020 opgericht. In de periode april 2020 en april 2021 heeft de ABV de HBVV 

gesteund, op weg geholpen en geadviseerd. Woonzorg Nederland heeft een jaar lang het bestaand 

van de HBVV ontkend of het erkennen tegengewerkt. De HBVV heeft er praktisch voor gekozen zich 

te focussen op de huurders met een reguliere (grondgebonden) huurwoning (1119) die in de ver-

koop zijn. Om de HBVV in positie te krijgen hebben we als ABV wethouder Cramwinckel herhaalde 

malen gevraagd om aan te dingen bij Woonzorg op erkenning van de HBVV door Woonzorg. Dit 

heeft geen zichtbaar effect gehad. We hebben de HBVV gelinkt aan Jacinta Boere van het  Huur-

dersplatform HollandRijnland. Dit heeft cruciale juridische hulp opgeleverd. Omdat koepelorganisa-

tie Aedes geen rol zag om dit vraagstuk op te lossen hebben we een Tweede Kamerlid ( de heer H. 

Nijboer) gevraagd vragen te stellen aan de Minister van Binnenlandse Zaken over de tegenwerking 

van Woonzorg. Dat is gebeurd. Op 1 april 2021 heeft de CEO van Woonzorg de HBVV erkend als 

huurdersbelangenvereniging van de 1119 reguliere sociale huurwoningen. Nu kan de HBVV, als re-

guliere gesprekspartner en huurdersvertegenwoordiger,  met de geoormerkte financiële steun ein-

delijk de huurdersbelangen gaan vertegenwoordigen. Ondertussen  heeft de HBVV nu ruim 230 be-

talende leden! Een goede zaak dat de HBVV nu ook door gemeente als serieuze gesprekspartner 

behandeld gaat worden. 

Het kan ook anders: neem als gemeente de eigen rol als regisseur op themaveld Bouwen en Wo-

nen serieus en ga met daadkracht voor draagvlakoplossingen in samenspraak en samenwerking  

met o.a. de HBVV. 

 
2e. Kerngroep Wonen en Bouwen 
Sinds medio 2019 is de ABV actief betrokken bij de burgerparticipatiepilot Kerngroep Wonen en 

Bouwen, onder leiding van wethouder Cramwinckel. Veel initiatieven zijn door de ABV ontplooid en 

uitgewerkt ingediend w.o. op het vlak van doorstroming, feitelijke onderbouwing van beleid, spoed-

zoekers, omgevingsapp, belang bouwen sociale huurwoningen, concretisering van de Prestatieaf-

spraken met corporaties en het belang van erkenning van de Huurdersbelangenvereniging Voor-

schoten. 

Kort enkele hiervan toegelicht. Naast het bouwen van snel, veel nieuwe woningen voor iedere por-

temonnee is de verdeling van het huidig woningbestand onder de bewoners van Voorschoten te 

vaak scheef te noemen. Dus niet passend op velerlei terrein w.o. qua inkomsten (te duur / te goed-

koop in betreffende woning) maar ook qua oppervlakte (te ruim en te krap wonen). Door een zgn. 

doorstroombeleid is het mogelijk om meer inwoners meer passend te laten wonen. Een ieder kent 

wel voorbeelden uit de eigen omgeving als: grote gezinnen in te kleine woning, alleenstaande be-

jaarde in gezinswoning, jongeren op een paar vierkante meter, meer dan 2 maal modaal in een 

sociale huurwoning etc. Een speciale groep vormt de zgn. Spoedzoekers. Voorschotenaren die door 

een onverwachte calamiteit (brand, uithuisplaasting, scheiding etc.)  direct op straat staan en in 

beginsel wel zelfredzaam zijn. De ABV wil voor deze groep een tijdelijk “dak boven hun hoofd” faci-

liteit in de gemeente bijv. in de vorm van een wisselwoning, leegstandsfaciliteit o.i.d. Met de Om-

gevingsapp wil de ABV relevante gemeentelijke informatie over omgevingsingrepen als ver- en  

nieuwbouw, wegafsluitingen, afval, etc. in een op postcode niveau weergegeven app bijeen brengen 



voor burgers. Doel is om de relevante informatie makkelijker en sneller toegankelijk te maken. Zo 

wordt voorkomen dat burgers overvallen worden met reeds genomen gemeentelijke beslissingen 

voor  o.m. nieuwbouw van woningen, plaatsing van masten, afsluitingen van wegen e.d. De ABV 

heeft via zgn. discussienotities de initiatieven toegelicht en na  bespreking en goedkeuring van de 

Kerngroep opgelijnd voor invulling. Wat is er nu bereikt? 

Na een kleine 2 jaar veelvuldig (> 25 keer) vergaderen, ruim 6 werkplannen om de thema’s in de tijd 

te plaatsen en 3 ambtelijk secretarissen verder moet helaas geconcludeerd worden dat er erg weinig 

voortgang zit in nagenoeg alle thema’s. Slechts een half eindproduct, nml. het Sociale Huurbesluit, 

is gereed (Sociale Huurregel moet nog volgen).  Ook een door de ABV ingebrachte Versnellings-

agenda, met andere werkwijze en meer actieve rol van deelnemers per thema en een andere rol 

van de secretaris, heeft dit proces niet op gang gekregen. Gebrek aan bestuurlijke slagkracht, amb-

telijke daadkracht, het volgen van de eigen gemeentelijke agenda en niet vrijelijk en vooraf delen 

van relevante informatie zijn hier debet aan. Op het vlak van burgerparticipatie wordt de pilot on-

voldoende gebruikt om leeraspecten in de samenwerking burgers – overheid te destilleren en als 

bouwsteen voor beleid te maken. 

Het kan ook anders: werk via de Versnellingsaanpak toe naar geaccordeerde projecten die resul-

taat opleveren, waarbij de rol van de gemeente van bepalende regisseur verandert in facilitator 

en werkgroepen proces, inhoud en eindresultaat gaan bepalen. 

 

2f. Informatie en Transparantie 
Het tijdig beschikken over de juiste informatie is essentieel om tot zinvolle advisering te komen. 

Informatie als bouwsteen voor beleid, basis voor de juiste afweging en bestuurlijke beslissingen en 

essentieel voor oplossingen en interventies in de praktijk. Kortom: voor burgers vrij beschikbare 

relevante informatie is een basisvoorwaarde voor betekenisvolle burgerparticipatie en advisering 

naar de gemeente toe. Helaas bleek dit ook in de kerngroep Wonen en Bouwen een probleem. Zo-

zeer zelfs dat een WOB verzoek ingediend is in oktober 2019 om informatie over o.m. (bestaande 

en mogelijke)  bouwlocaties, prestatiecontracten, onderzoek en evaluaties te verkrijgen. 

Pas na 1,5 jaar in februari 2021 is de laatste informatie, door de gemeente Voorschoten, beschikbaar 

gesteld. Ondanks diverse aanmaningen en in gebreke stellingen is de beantwoording van dit WOB 

verzoek: erg vertraagd (1,5 jaar i.p.v. de wettelijke termijn van 4 weken), onvolledig, onjuiste infor-

matie is verstrekt, gegevens zijn langs de verkeerde weg verstrekt en inconsistent qua afwijzings-

gronden. Op een reactie hierover aan de gemeente is ...wederom geen antwoord ontvangen. Pas 

na toezending aan de Raad is een weinig zeggend pro forma antwoord van het college ontvangen. 

Aan de in de kerngroep vastgestelde werkwijze m.b.t. volledige transparantie en informatieverstrek-

king aan alle deelnemers wordt derhalve geen uitvoering gegeven. 

Uit navraag bij andere WOB indieners blijkt dat dit beeld overeen komt met hun ervaringen. 

Het kan ook anders: stel relevante informatie op voorhand beschikbaar en voorkom zo WOB aan-

vragen en het voeden van frustratie en tegen reacties. 

 



2g. De kwaliteit van beleidsdocumenten in Voorschoten 
In de eerste 2 jaar van haar bestaan heeft de ABV een aantal beleidsdocumenten van commentaar 

en bovenal suggesties ter verbetering voorzien. Het gaat o.m. over beleidsnota’s op het vlak van 

burgerparticipatie, bouwen en wonen en hoogspanningsmasten. Uit nadere analyse van deze docu-

menten komt het volgende beeld naar voren dat de kwaliteit van de nota’s stevig voor verbetering 

vatbaar is. Het gaat o.m. over: het ontbreken van een cijfermatige / feitelijke basis, ontbreken van 

kennis, geen evaluatie of lerend vermogen, een onjuiste en eenzijdige voorstelling van zaken, te 

abstracte beeldvorming / wensdenken, ontbreken van actielijnen of -punten etc. 

In de ABV notitie van augustus 2020 is dit onderbouwd met suggesties ter verbetering weergegeven 

en aangeboden aan het College van B&W en de Raad: zie 2020-10-05 Beleidsnota's aan B&W + 

Raad.pdf (alliantie-burgers-voorschoten.nl) . Wederom: … geen reactie hierop ontvangen. 

Kritiek leveren verplicht ook het doen van verbetervoorstellen. Aangezien thans de beleidsnota’s 

zowel qua inhoud als vorm volledig vrij zijn, kan hier elke kant mee op. De ABV stelt voor om een 

set van criteria te gebruiken (BOKOOR) als leidraad voor kwalitatief hoogwaardige nota’s alsmede 

een cursus om te komen tot bottom-up beleidsontwikkeling. In de bovenvermelde nota worden 

deze voorstellen nader uitgewerkt. 

Het kan ook anders: investeer in de kwaliteit van beleidsdocumenten door scholing en opleiding, 

aanname gekwalificeerd personeel, introductie van de BOKOOR methodiek en het voorkomen van 

te vroege standpuntbepaling van bestuurders. Eerst kennis dan mening.   

 

2h. 5G 
Diverse omwonenden maken zich zorgen over de uitrol van 5G, omdat dit om een nieuwe techniek 

gaat waarvan de gezondheidseffecten vooralsnog niet in kaart zijn gebracht. 

De voorzitter van de Commissie elektromagnetische velden (EMV) van de Gezondheidsraad, profes-

sor Hans Kromhout, zegt dat bij de uitrol van 5G: ‘Er wordt echter geen blootstelling van individuen 

gemeten, geen toekomstscenario’s van blootstelling doorgerekend en geen eventuele gezondheids-

risico’s ingeschat. Dat moet anders. Je moet de industrie niet zomaar haar gang laten gaan. Wel-

doordachte afwegingen vooraf – zegeningen versus risico’s – zijn ook in dit dossier noodzakelijk.” 

Het verbaast hem, dat de telecomsector geen strobreed in de weggelegd wordt. De Gezondheids-

raad heeft volgens rechtbank Gelderland in haar laatste rapport in wezen bevestigd dat bij 5G nog 

niet duidelijk is welke gezondheidseffecten optreden, en ook dat er verbanden bestaan tussen elek-

tromagnetische velden en bepaalde ziektes. De Gezondheidsraad wijst ook op de samenhang tussen 

blootstelling aan elektromagnetische velden en bepaalde biologische processen.” Het is dus zeker 

niet vast komen te staan dat 5G veilig is. We weten niet waar we met 5G aan toe zijn. Waar zijn dan 

de ingebouwde garanties dat met deze techniek gestopt wordt, indien dit niet veilig blijkt? 

Een lid van alliantie Burgers Voorschoten heeft via een WOB verzoek geprobeerd te achterhalen 

hoe het ministerie van Economische Zaken invulling geeft aan haar participatiebeleid, een WOB-

verzoek dat in november 2020 werd gedaan is medio april nog altijd niet beantwoord. 

Het kan ook anders: vanuit behoorlijk bestuur en haar zorgplicht kan de gemeente ook stappen 

zetten, zowel landelijk als lokaal, om meer zicht te krijgen, zorgen te uiten en  haar mogelijkheden 

(w.o. locatiekeuze) te verkennen om op voorhand ev. gezondheidseffecten te minimaliseren. 

https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/producties/2020-10-05%20Beleidsnota's%20aan%20B&W%20+%20Raad.pdf
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/producties/2020-10-05%20Beleidsnota's%20aan%20B&W%20+%20Raad.pdf


 

2i. Samenwerking van de gemeente met vrijwilligersorganisaties 
Voorschoten heeft bovenmatig veel burgers die zich belangeloos en vrijwillig inzetten voor maat-

schappelijke activiteiten op velerlei gebied. Ook op het vlak van beleidsbeïnvloeding en advisering 

naar de gemeente toe. Diverse signalen vanuit de pers, politiek en het veld zelf gaven aan dat de 

samenwerking met de gemeente niet vlekkeloos verloopt.  Een tiental organisaties en personen is 

naar hun / haar mening gevraagd over de op- en instelling van de gemeente bij de samenwerking. 

In een quick scan zijn de resultaten en suggesties ter verbetering weergegeven: zie het rapport “Wie 

durft er in de spiegel te kijken” : 2021-01-09 quickscan+reactie+aanbod.pdf (alliantie-burgers-voor-

schoten.nl) 

De resultaten zijn onthutsend met een overall cijfer voor de gemeente dat ligt tussen matig en slecht. 

Met name in de latere fasen van de beleidscyclus naar uitvoering en daadkracht toe wordt de waar-

dering nog slechter. 

Legio aanbevelingen worden gedaan en het rap-

port wordt aan College van B & W aangeboden, 

medio november 2020. In december volgt een re-

actie namens het college van wethouder Spil, die 

kort omschreven kan worden met: we herkennen 

het geschetste beeld en nemen de aanbevelingen 

mee. Verdere actie of reactie van de zijde van de 

gemeente ontbreekt hierna. 

Het kan ook anders: waardeer en investeer in de 

samenwerking met vrijwilligersorganisaties en maak de samenwerking leuk en lonend. Zie de 

aanbevelingen in de diverse fasen van de beleidscyclus uit het rapport. 

 

2j. Milieubeleidsplan 
ABV heeft in de zomer van 2020 gereageerd op het concept milieubeleidsplan van de gemeente, 

evenals 24 andere bewoners uit het dorp. We hebben 10 concrete suggesties gedaan om meer te 

bereiken op het gebied van milieu en duurzaamheid. De reactie van de gemeente was zeer teleur-

stellend. Van alle reacties van de 25 bewoners is niet één inhoudelijk advies in het milieubeleidsplan 

opgenomen. De participatie van bewoners werkt hier averechts: het ontmoedigt en frustreert bur-

gers eerder. 

Het kan ook anders: neem reacties van burgers altijd uitermate serieus, zowel qua inhoud als pro-

cesmatig. Suggesties en kritiek dienen onderbouwd beargumenteerd te worden, zo mogelijk in 

een bilateraal overleg. 

 

2k. De Belofte van Voorschoten 
De gemeente staat samen met de burgers voor de opgave om energie neutraal te zijn in 2050. Sa-

men met de gemeenten in de regio moet regionale energiestrategie (RES) voor 1 juli 2021 worden 

vastgesteld. In deze RES moet helder worden welke keuze burgers hebben als het gaat om de 

https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/producties/2021-01-09%20quickscan+reactie+aanbod.pdf
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/producties/2021-01-09%20quickscan+reactie+aanbod.pdf


verduurzamen van huizen en mobiliteit. Deze belangrijke RES-keuzen lijken nu zonder de participa-

tie van Voorschotense burgers te worden gemaakt. Wel heeft de gemeente een bureau ingehuurd 

om door middel van digitale sessies en interviews suggestie en ideeën op te halen wat er moet 

gebeuren door de gemeente en door burgers zelf. De ABV doet mee aan deze ‘ophaal-actie’. Onze 

menig is dat burgers pas echt keuzes kunnen maken op het gebied van duurzaam wonen als helder 

is welke keuzes er zijn en welke consequenties en voordelen die keuzes inhouden. De gemeente 

benoemt dit als één van de drie beoogde burgerparticipatie pilots. Dit klopt niet omdat bij de Belofte 

van Voorschoten er geen direct contact en samenwerking is tussen ambtenaren/ bestuur en de bur-

gers. Hier is de kans gemist om het beter en goedkoper aan te pakken. Het betrekken van burgers 

is cruciaal omdat ze heel veel zelf zullen moeten gaan doen. 

Het kan ook anders: maak het proces betekenisvol en ga als bevoegd gezag zelf met burgers aan 

de slag, in dialoog en in samenwerking. Maak het proces resultaatgericht en zet de “aanloop in 

relatie tot de sprong”. 

 

 

2l. De Stem van Voorschoten 
De ABV zet zich in voor de belangen van de inwoners van Voorschoten in de gemeentepolitiek. 

Daarom is het belangrijk dat we goed weten wat er 

speelt. Met “De Stem van Voorschoten” hopen we een 

waardevol instrument te hebben toegevoegd om dit 

goed in beeld te krijgen. “De Stem van Voorschoten” is 

een maandelijkse peiling over een wisselend onderwerp, 

om te onderzoeken hoe Voorschotenaren denken over 

dat onderwerp. Daartoe vullen ze (anoniem) een korte 

vragenlijst in op de website van de ABV. Iedereen kan 

mee doen aan deze peiling. Na twee weken sluiten we de 

peiling en maken we een korte analyse.  

Aankondigingen en resultaten publiceren we maandelijks in de Voorschotense Krant en op onze 

eigen website. Ook via de Facebook-groep “Je bent Voorschotenaar als je …” informeren we de 

potentiële geïnteresseerden. Eind april is de eerste peiling gelanceerd, met een inventariserend ka-

rakter. De komende peilingen zullen we nader inzoomen op meer specifieke onderwerpen. 

2m. Publicaties en nieuwsuitingen 
Naast deelname aan gemeente werk en adviesgroepen, het initiëren van eigen initiatieven, inspre-

ken bij diverse Commissies en de Raad wordt ook veel aandacht door de ABV besteed aan eigen 

producties en publicaties. In onze ABV website is een volledig overzicht hiervan opgenomen (zie:  

https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/). Zo wordt er 2 maal per maand een vaste ABV co-

lumn verzorgd in Groot Voorschoten, maandelijks een column in de Voorschotense Krant en fre-

quent gepubliceerd over burgerparticipatie en de relatie burger – overheid in Sleutelstad (Leiden 

e.o.) en Vlietnieuws (voor Leidschendam, Voorburg en Stompwijk). 

Daarnaast zijn frequent publicaties in het landelijk digitale Platform Overheid en Publiek Denken. 

Tot slot wordt ook radio en tv niet vergeten (Sleutelstad, Unity TV en RTV West). 

https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/


Een uitgebreide lijst media-uitingen vindt u in bijlage 1. 

  



3. Overall conclusie en vervolg 

 

Een van de kernprincipes van de ABV vormt het constructieve karakter van de activiteiten. Kritiek 

dient altijd vergezeld te gaan met meer suggesties voor verbetering. Helaas moet geconstateerd 

worden dat onze vaste counterpart de gemeente (lees het huidige VVD, D66 en GroenLinks college) 

hier onzorgvuldig, uiterst terughoudend en teleurstellend mee omgaat. O.i. een gemiste kans. Een 

constructieve dialoog heeft alleen slaagkans als dit van beide kanten komt. 

 

Burgerparticipatie is een meerwaarde voor het lokaal bestuur, de gemeente Voorschoten en haar 

burgers. En geen bedreiging.  Zie in deze ook: Wat burgers willen van de overheid?: Wat willen bur-

gers van de overheid? - Platform Overheid  De ABV blijft, conform haar kernwaarden, streven naar 

constructieve burgerparticipatie maar verwacht in de samenwerking wel een level playing field, 

open dialoog, serieus genomen te worden en ruimte om samen tot verbetering te komen, in een 

gezamenlijk lerende context. Ook is burgerparticipatie geen hype of beleidtopic in bijv. de Omge-

vingswet maar een structureel, onomkeerbaar proces van invloed van burgers op beleid, bestuur en 

uitvoering, zeker op het vlak van eigen woon-, werk- en leefomstandigheden. Politiek gezien is dit 

het laatste jaar (oogstjaar) voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De ABV verwondert 

zich over de opstelling van dit College. Zeker in het licht van de mogelijkheden die een goede struc-

turele relatie met haar burgers en een ingebed Burgerparticipatiebeleid biedt. Relevant voor de ge-

meente, politiek, burgers en maatschappelijke vrijwilligersorganisaties in Voorschoten. Een win- win 

situatie dus. 

 

Niettemin heeft burgerparticipatie alleen kans van slagen als beide partijen zich daarvoor inzetten. 

In de afgelopen twee jaar hebben wij helaas moeten constateren dat daar in Voorschoten geen 

sprake van is. Na een veelbelovend begin, waarbij een door de ABV voorbereide motie voor de in-

voering van  structurele burgerparticipatie via pilots unaniem werd aangenomen  door de gemeen-

teraad, is gebleken dat woord en daad ver uit elkaar liggen bij het huidige college van B&W. De 

aangenomen motie is niet alleen sterk afgezwakt tot een gemeente-interne aangelegenheid, ook is 

nog nauwelijks begonnen aan de uitvoering. En de trajecten waarin we actief hebben geprobeerd 

samen met de gemeente op te trekken zijn stukgelopen op een totaal gebrek aan bereidheid door 

het college om serieus werk te maken van deze samenwerking. 

 

Dit heeft ertoe geleid dat de ABV begin mei  heeft besloten om een andere koers te gaan varen. De 

samenwerking met dit college van burgemeester en wethouders is beëindigd, en we hebben ons 

teruggetrokken uit alle overleggen met de gemeente. In plaats daarvan richten we ons op het maxi-

maal ondersteunen van de inwoners van Voorschoten en hun belangen en initiatieven.  

 

De wind kun je niet bepalen, maar je kan wel je zeilen verzetten. 

 

 

 

 

Omslagfoto: Unity  



Bijlage 1: Uitingen in de pers 
Datum Titel Medium 
11-5-2021 Alliantie Burgers Voorschoten staakt gesprekken met gemeentebestuur Sleutelstad 

7-5-2021 Alliantie Burgers Voorschoten stopt met dit college Groot Voorschoten 

5-5-2021 Stem van Voorschoten Voorschotense Krant 

3-5-2021 De Stem van Voorschoten peilt meningen Unity 

1-5-2021 Waar zou de gemeente Voorschoten meer aandacht aan moeten besteden? Voorschoten Online 

30-4-2021 Column: Kamillethee (3) Voorschotense Krant 

30-4-2021 Stem van Voorschoten Voorschotense Krant 

30-4-2021 Column: WC-Eend feliciteert WC-Eend met eendenpoep Groot Voorschoten 

16-4-2021 Column: Ook Voorschoten heeft spoedzoekers in coronatijd Groot Voorschoten 

2-4-2021 Column: Voorschotense ommetje Groot Voorschoten 

19-3-2021 Column: Spoedzoekers in Voorschoten Groot Voorschoten 

5-3-2021 Column: Belofte maakt schuld Groot Voorschoten 

19-2-2021 Column: Samenredzaamheid Groot Voorschoten 

5-2-2021 Column: Veiliger Voorschoten door 30 km Groot Voorschoten 

22-1-2021 Column: Verkiezingen - naar een onderbouwde keuze Groot Voorschoten 

8-1-2021 Column: Een jaar van mogelijkheden Groot Voorschoten 

23-12-2020 Column: Verklein de afstand inwoner en politiek Groot Voorschoten 

18-12-2020 Column: Ambtenaren terug van weggeweest Voorschotense Krant 

19-12-2020 Column: #maaimeniet en #kapmeniet Sleutelstad 

11-12-2020 Column: Vuurwerk missen ... Groot Voorschoten 

4-12-2020 De kwaliteit van beleidsdocumenten bij gemeente Voorschoten Groot Voorschoten 

3-12-2020 Column: Burgerparticipatie en historisch besef? Sleutelstad 

27-11-2020 Column: #maaimeniet en #kapmeniet Groot Voorschoten 

20-11-2020 Column: Schakenbosch hoofdpijndossier Voorschotense Krant 

13-11-2020 Column: Woningmarkt in Voorschoten: Van op slot naar dynamisch Groot Voorschoten 

30-10-2020 Column: De ambities van Sinterklaas Groot Voorschoten 

23-10-2020 Column: Een grote overheid is niet altijd beter Voorschotense Krant 

16-10-2020 Column: Burgerparticipatie en historisch besef? Groot Voorschoten 

2-10-2020 Column: Groene ambities hadden ook op het voetbalveld gepast Groot Voorschoten 

26-9-2020 Column: Maak ook op het voetbalveld verduurzaming waar Sleutelstad 

26-9-2020 Hoogspanningskabels blijven in Voorschoten bovengronds Leidsch Dagblad 

25-9-2020 Column: Burgerparticipatie: Follow the money Voorschotense Krant 

18-9-2020 Column: Klimaatbeleid en de burger vereist ultieme samenwerking Groot Voorschoten 

17-9-2020 Column: Parel versus plannetjes Sleutelstad 

4-9-2020 Column: Kink in de kabel Groot Voorschoten 

28-8-2020 Column: Voorschoten in perspectief Voorschotense Krant 

24-7-2020 Column: Wrijving geeft glans en warmte Voorschotense Krant 

21-7-2020 Alliantie Burgers Voorschoten: participeren is vaak 'trekken aan een zwaargewond paard' Sleutelstad 

20-7-2020 Rob van Engelenburg en Wilco Vertegaal over de Alliantie Burgers Voorschoten Sleutelstad 

7-7-2020 ABV eist onderzoek naar hoogspanning Leidsch Dagblad 

2-7-2020 ABV: Hoogspanning in Voorschoten: college negeert Gezondheidsraad en Rijksoverheid Groot Voorschoten 

26-6-2020 Dossier hoogspanning: gemeente verzaakt zorgplicht Voorschotense Krant 

29-5-2020 Voorschoten krijgt een taskforce Burgerparticipatie Voorschotense Krant 

29-5-2020 Column: Van ambtenaar naar spookambtenaar Voorschotense Krant 

28-5-2020 Alliantie Burgers Voorschoten: samen naar een mooiere, sterkere en betere gemeente Groot Voorschoten 

21-5-2020 Alliantie Burgers Voorschoten overhandigt jaarrapport aan waarnemend burgemeester Aptroot Groot Voorschoten 

15-5-2020 Alliantie Burgers Voorschoten overhandigt jaarrapport aan burgemeester Aptroot Gemeente Voorschoten 

15-5-2020 Alliantie Burgers Voorschoten overhandigt jaarrapport aan burgemeester Aptroot Voorschoten Online 

14-5-2020 Alliantie Burgers Voorschoten overhandigt jaarrapport aan burgemeester Aptroot Midvliet 

14-5-2020 Alliantie Burgers Voorschoten overhandigt jaarrapport aan burgemeester Aptroot Sleutelstad 

14-5-2020 Alliantie Burgers Voorschoten overhandigt jaarrapport aan wnd burgemeester Aptroot Voorschotense Krant 

7-5-2020 Huurders Belangen Vereniging Voorschoten in oprichting Groot Voorschoten 

1-5-2020 Column: Nu anticiperen op overmorgen Voorschotense Krant 

   

 

 

https://sleutelstad.nl/video/alliantie-burgers-voorschoten-staakt-gesprekken-met-gemeentebestuur/
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20210507-GV.png
https://www.voorschotensekrant.nl/nieuws/algemeen/22326/stem-van-voorschoten
https://www.unity.nu/Artikelen/voorschoten/de-stem-van-voorschoten-peilt-meningen
https://www.voorschotenonline.nu/index.php/79-politiek/7647-waar-zou-de-gemeente-voorschoten-meer-aandacht-aan-moeten-besteden.html
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20210430-VK.jpg
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20210430-VK2.jpg
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20210430-GV.png
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20210416-GV.png
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20210402-GV.png
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20210305-GV.png
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20210305-GV.png
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20210219-GV.png
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20210205-GV.png
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20210122-GV.png
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20210108-GV.png
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20201223-GV.png
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20201218-VK.pdf
https://sleutelstad.nl/2020/12/19/maaimeniet-en-kapmeniet/
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20201211-GV.png
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20201204-GV.png
https://sleutelstad.nl/2020/12/03/burgerparticipatie-en-historisch-besef/
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20201127-GV.png
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20201120-VK.pdf
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20201113-GV.png
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20201030-GV.pdf
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20201023-VK.pdf
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20201016-GV.png
https://issuu.com/grootvoorschoten/docs/gv20201002lr/4
https://sleutelstad.nl/2020/09/26/maak-ook-op-het-voetbalveld-verduurzaming-waar/
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20200926-LD.png
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20200925-VK.png
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20200918-GV.pdf
https://sleutelstad.nl/2020/09/17/parel-versus-plannetjes/
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20200904-GV.pdf
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20200828-VK.png
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20200724-VK.png
https://sleutelstad.nl/2020/07/21/alliantie-burgers-voorschoten-participeren-is-vaak-trekken-aan-een-zwaargewond-paard/
https://sleutelstad.nl/video/rob-van-engelenburg-en-wilco-vertegaal-over-de-alliantie-burgers-voorschoten/
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20200707-LD.png
https://issuu.com/grootvoorschoten/docs/gv20200702lr/10
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20200626-VK.png
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20200529-VK2.jpg
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20200529-VK.jpg
https://issuu.com/grootvoorschoten/docs/gv_wk_22_7958155a436232/3
https://issuu.com/grootvoorschoten/docs/gv_wk_21__1_/6
https://www.voorschoten.nl/portal-voorschoten/nieuws_288/item/alliantie-burgers-voorschoten-overhandigt-jaarrapport-aan-burgemeester-aptroot_22054.html
https://voorschotenonline.nu/index.php/79-politiek/6895-alliantie-burgers-voorschoten-overhandigt-jaarrapport-aan-burgemeester-aptroot.html
https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-de-regio/13472-alliantie-burgers-voorschoten-overhandigt-jaarrapport-aan-burgemeester-aptroot
https://sleutelstad.nl/2020/05/14/alliantie-burgers-voorschoten-overhandigt-jaarrapport-aan-burgemeester-aptroot/
https://www.voorschotensekrant.nl/nieuws/politiek/20960/alliantie-burgers-voorschoten-overhandigt-jaarrapport-aan-wnd-bur
https://issuu.com/grootvoorschoten/docs/gv_wk_19/4
https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/media/20200501-VK.pdf

