
Regionale uitwerking van landelijke en internationale energieakkoorden

Regionale Energiestrategie: samen met andere 
gemeenten werken aan duurzaamheid
Samen met andere gemeenten werkt Lisse 
aan de Regionale Energie Strategie. Dit 
gebeurt in het verband Holland-Rijnland. 
Deze energiestrategie moet leiden tot een 
regionale bijdrage aan de nationale en 
internationale energiedoelstellingen. Op 
deze raadspagina vertellen Wim Slootbeek 
(VVD) en Jacqueline van Dooren (D66) 
over de plannen.

Wat is de Regionale Energie Strategie 
precies?
Jacqueline van Dooren (D66): “De RES, 
zoals de strategie ook wel genoemd wordt, 
komt voort uit de klimaatafspraken die 
landelijk en op internationaal niveau zijn 
gemaakt. Dat gaat om afspraken om minder 
CO2 uit te stoten en de opwarming van 
de aarde te beperken. De uitwerking van 
die plannen wordt dankzij de regionale 
strategieën steeds lokaler.”

Wim Slootbeek: “In Nederland worden in dertig 
regio’s afspraken gemaakt. Op dit moment 
wordt binnen de RES de mogelijkheden in 
kaart gebracht om energie te besparen en 
alternatieve energiebronnen te gebruiken.” 

Welke rol speelt de gemeenteraad?
Slootbeek: “Binnen Holland Rijnland wordt 
nu het voorwerk gedaan. De gemeenteraad 
van Lisse krijgt in april of mei het eerste 
concept te zien. Daar kunnen wij dan een 
zienswijze op indienen.”

Van Dooren: “Volgend jaar maart moet de 
strategie dan definitief af zijn en zal die 

opnieuw in de raad worden besproken. In 
de tussentijd worden wij geïnformeerd over 
de voortgang en op de hoogte gehouden 
van de plannen. In Holland-Rijnland worden, 
dat is misschien goed om nog te zeggen, de 
gesprekken gevoerd door de wethouders 
van de verschillende gemeenten.”

Kunnen jullie al een tipje van de sluier 
oplichten?
Slootbeek: “In de RES wordt bekeken wat wij 
in regioverband moeten doen om de doelen 
te bereiken. Samen zouden we immers de 
beste resultaten moeten kunnen halen. Dan 
hoeft niet iedere gemeente het wiel zelf uit 
te vinden. Met de RES in de hand kunnen 
we dan uiteindelijk de eigen lokale strategie 
bepalen. Maar zover zijn we nog niet.”

Van Dooren: “Er zijn nog geen beslissingen 
genomen. Er worden nu kaarten gemaakt 
over mogelijke locaties voor het opwekken 
van zonne- of windenergie. Binnen Holland-
Rijnland worden verschillende scenario’s 
bediscussieerd, kan dat bijvoorbeeld langs 
de wegen of op de daken van grotere 
gebouwen?”

Is zo’n regionale strategie een goed idee?
Slootbeek: “Vanuit de VVD zijn wij 
sceptisch. We steunen de doelen wel, 
maar dit lijkt ons wel heel ambitieus. Als 
je vraagt van inwoners en bedrijven om 
het energiegebruik terug te dringen, komt 
natuurlijk automatisch de vraag op: wie 
gaat dat dan betalen? Daarnaast vinden 
wij het vreemd dat er bij het zoeken 

naar alternatieve energiebronnen niet 
buiten de Holland-Rijnlandregio gekeken 
kan worden, denk aan restwarmte uit 
Rotterdam. Verbazingwekkend vinden 
wij ook dat kernenergie geen enkele rol 
speelt in de discussie. We moeten als 
regio nu geen dingen doen waar we spijt 
van krijgen. Daarom pleiten wij echt voor 
voorzichtigheid.”

Van Dooren: “Voorop staat dat we willen 
verduurzamen. Dat moet echt. Niet alleen 
vanwege een of andere internationale 
afspraak, maar vanwege onze toekomst. 
Daarbij willen wij als D66 een RES met 
betaalbare en haalbare oplossingen en 
zoeken we ook naar manieren om de Lissers 
daarbij te betrekken.” 

Hoe zou dat kunnen?
Van Dooren: “Het landelijke klimaatakkoord 
ligt vast. De RES werkt uit hoe we de doelen 
uit dat akkoord kunnen halen. Ik denk dat 
de nadruk moet liggen op het heel goed 
informeren van de inwoners over de plannen 
en de gedachtes daarachter. We zijn ook 
benieuwd naar de mening en bijdrage van 
inwoners en betrekken ze graag bij het 
vormgeven van de RES, via participatie.”

Slootbeek: “Draagvlak is cruciaal. In Lisse 
informeren we natuurlijk onze inwoners. 
Maar volgens mij is het echt aan de 
landelijke politiek om met een grote 
campagne te komen. Dan weten meer 
mensen wat er precies gaat gebeuren.”

Gemeenteraad Lisse
De gemeenteraad bestaat uit 19 
leden verdeeld over 6 fracties. Het 
raadspresidium bestaat uit de 6 
fractievoorzitters, voorzitters van de 
commissies en de burgemeester. Elke 
maand vergadert het presidium over 
de concept-agenda’s voor de raad en 
de commissies. Het raadspresidium 
houdt zich ook bezig met procedures 
en het functioneren van de raad 
in algemene zin. Voordat de raad 
besluit, worden de onderwerpen eerst 
in de commissie Maatschappij en 
Financiën en de commissie Ruimte 
en Infrastructuur besproken. De 
raadscommissie neemt geen besluiten, 
maar adviseert de raad.

Zo kunt u raadsleden bereiken
De raad hoort graag wat er leeft in de 
gemeente. Heeft u vragen of wilt u iets 
onder de aandacht van een raadslid 
brengen? Dat kan. Op de website van 
de gemeente Lisse (www.lisse.nl/ 
bestuur/gemeenteraad) staan de 
contactgegevens van de raadsleden. 
In de openbare fractievergaderingen, 
die meestal op de maandag voor 
de commissie- en raadsvergadering 
plaatsvinden, bent u van harte welkom 
en heeft u de mogelijkheid om in te 
spreken.

Inspreken in de raad of commissie
Wilt u iets kwijt over een onderwerp 
in de commissie dan kunt u bij het 
agendapunt ‘Burger aan het woord’ 
inspreken. In de raad kunt u alleen 
inspreken over onderwerpen die 
op de raadsagenda staan. Elke 
spreker krijgt maximaal 5 minuten, 
waarna de raads-/commissieleden 
de mogelijkheid krijgen om u vragen 
te stellen. Wilt u inspreken in de 
commissie of de raad, meldt u zich 
tenminste 2,5 uur voor het begin 
van de commissievergadering of de 
raadsvergadering aan bij de griffie via 
14 0252 of griffie@lisse.nl. Vermeld uw 
naam, adres en telefoonnummer en 
het onderwerp waarover u het woord 
wilt voeren.

Bent u onze Gast van de raad?
De gemeenteraad wil graag haar 
inwoners leren kennen en nodigt 
u daarom graag uit als ‘Gast van 
de raad’. Voorafgaand aan de 
raadsvergadering ontvangt u 
de agenda en de bijbehorende 
stukken. U wordt op de avond van 
de raadsvergadering om 19.15 uur 
ontvangen door burgemeester, de 
griffier en een raadslid. Zij geven 
uitleg over wat het gemeentebestuur 
doet en de raadsagenda van 
die avond. Na afloop kunt u met 
raadsleden napraten. Aanmelden via 
14 0252 of griffie@lisse.nl.

Vraag van Bas van Riel 
(D66)
“Het voorjaar komt er weer 
aan. De Keukenhof gaat open 
en de toeristen komen weer 
in groten getale naar Lisse. Welk voordeel 
heeft dit voor de Lissers?” 

Antwoord van John de Bruin 
(NieuwLisse):
“Dat de Keukenhof weer 
opengaat heeft mijns inziens 
voordelen voor inwoners van 
Lisse, misschien niet voor alle Lissers, 
maar wel voor velen. Natuurlijk geeft de 
bloemenetalage die de Keukenhof is ons 
een extra voorjaarsgevoel en kunnen 
we die zelf van dichtbij bewonderen. 
Daarnaast mag de Lisser dankzij de 

Keukenhof ook het gevoel hebben over de 
hele wereld bekend te zijn.
Ook economisch zijn er voordelen. 
Veel toeristen geven behoorlijk wat 
geld uit in de regio, onder andere aan 
overnachtingen. Op die manier wordt 
diverse inwoners werkgelegenheid 
geboden. Een van de bekendste nadelen, 
het fileleed, hoeven we slechts een paar 
weken per jaar te voelen. In grotere 
steden is dat het hele jaar door het geval.”

Van uw gemeenteraad
De raad van Lisse is er voor u. Als raadsleden verdiepen we ons in onderwerpen die spelen in onze gemeente, gaan we in 
gesprek met inwoners, met ondernemers en met elkaar en nemen besluiten. 

Op deze pagina leest u meer over het werk van de raad en lichten we zaken uit die op dit moment onze aandacht hebben.

Estafettevraag

Aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief?

U kunt deze nieuwsbrief ook digitaal 
ontvangen. Stuurt u dan een e-mail 
naar griffie@lisse.nl.




