Gemeente Lisse

Motie: RES 1.0

Fracties: CDA, Nieuw Lisse, D66, PvdA, VVD, SGP/CU
Overeenkomstig artikel 31 van het Reglement van Orde dienen ondergetekenden de

volgende motie in:
De raad van de gemeente Lisse in vergadering bijeen op 17 juni 2021,
Gehoord hebbende de beraadslaging,
Constaterende dat:




We ook in de gemeente Lisse moeten werken aan de opdracht in 2050
energieneutraal te zijn;
De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 een stap is richting de
energietransitie;
De RES 1.0 straks zal worden vertaald in de Lokale Energie Strategie (LES)
van de gemeente Lisse.

Overwegende dat:



Deze energietransitie een grote impact zal hebben op de inrichting en de
beleving van de woon- en leefomgeving;
Het van belang is het proces van de totstandkoming van de LES en de
besluitvorming zorgvuldig te doorlopen.

Is van mening dat:





Daarvoor ruimte moet worden gegeven aan de inbreng van de inwoners in
de gemeente Lisse in het proces;
De betrokken partijen in Holland Rijnland-verband een gezamenlijke
verantwoordelijkheid dragen voor de realisatie van de energietransitie en
het behalen van de energiedoelstellingen in 2050;
Er geen overloop mag ontstaan van zoeklocaties naar de gemeente Lisse
door het schrappen van locaties bij andere partijen tijdens het vaststellen
van de RES 1.0 in Holland Rijnland-verband.

Roept het college bij de uitwerking van de RES 1.0 in de LES op:




De zeggenschap van de gemeente Lisse te borgen bij de uiteindelijke
keuze en vaststelling van zoeklocaties voor wind- en zonne-energie op het
grondgebied van de gemeente Lisse;
Ervoor zorg te dragen dat zoeklocaties die worden geschrapt bij de
provincie en andere deelnemende partijen in Holland Rijnland-verband,





niet voor rekening komen van de gemeente Lisse;
Oog te houden voor nieuwe alternatieve technologische ontwikkelingen;
De lokale energiestrategie te toetsen op haalbaarheid, betaalbaarheid en
draagvlak;
Aan het uitvoeren van energiebesparende maatregelen, zoals isolatie van
woningen, zon op daken, zuinige energiegebruikers zoals LED, de hoogst e,
zo niet de eerste prioriteit te geven in de gebouwde omgeving, en de
inwoners hierover actief te informeren. Wat niet gebruikt wordt hoeft ook
niet opgewekt te worden.

En gaat over tot de orde van de dag.
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