
 
Economie – Energietransitie en klimaatadaptatie 

Alphen aan den Rijn Als gemeente geven we een extra impuls van 1 miljoen euro. 
 
Er wordt in overleg met de provincie en regio voldoende ruimte gereserveerd voor zonneweides 
om de duurzame energiedoelstellingen te behalen. Wel waken we voor verrommeling van het 
landschap en gebruiken we een afwegingskader, de zogenoemde ladder van zonne-energie van 
RVO. 
 
Investeringen in duurzame energie door de gemeente moeten ten goede komen aan onze 
inwoners. Een gemeentelijk energiebedrijf is daarvoor één van de opties, waarbij wij zoveel 
mogelijk regionale samenwerking zoeken en Alphense bedrijven en energiecoöperaties 
betrekken. 
 
De gemeente stelt een subsidioloog aan die subsidies voor het onderwerp duurzaamheid in 
Europa, bij het Rijk en de provincie gaat aanboren. 
 
Duurzaam bouwen is het uitgangspunt: aardgasloos, energieneutraal, circulair (onder andere 
natuurinclusief, levensloopbestendige of ecologische woningen, percentage -eetbaar- groen, 
afvoeren afvalwater, woongroepen) en klimaatadaptief. 
 
Broedplaatsen voor duurzaamheidsinitiatieven worden gestimuleerd en gefaciliteerd. 
 
We doen onderzoek naar innovatie in reststromen: samen met bedrijven onderzoeken we de 
mogelijkheden voor verwerken van restafval. 
 
We doen onderzoek naar de inzetbaarheid van waterstof als alternatieve energiebron. 
 

Hillegom We zetten in op regionale energiestrategieën binnen Holland Rijnland verband zodat vanuit de 
regio de energieopgave, de energieambitie en een goede ruimtelijke inpassing van de 
energiemaatregelen worden georganiseerd. Dit vraagt van gemeenten meer kennis, meer 
uitvoeringskracht en meer capaciteit. Door in regionaal verband samen te werken organiseren 
we efficiency door het bundelen van capaciteit en kennis. 
 
De regionale energietransitie uitvoeren en onderzoeken met regionale stakeholders wat de 
opgave is en hoe de gezamenlijke ambitie uitgevoerd kan worden 
 
Bijsturen en innovaties verwerken door tijdige evaluatie en monitoring 
 
Inzicht en kennis over subsidiemogelijkheden en stimuleringsregelingen vergroten 

Kaag en Braassem  

Katwijk  

Leiden  

Leiderdorp Het woonbeleid is gericht op duurzame woningen, op woningen die aansluiten bij woonwensen 
en die bestendig zijn voor verschillende levensfasen. 
 
We dragen de agenda nadrukkelijk uit en informeren over de mogelijkheden van de 
duurzaamheidslening. 
 
We gaan de door de gemeenteraad vastgestelde duurzaamheidsagenda verder 
uitvoeren én verbreden door regionaal samen op te trekken. 
 
Het plaatsen van windmolens binnen de gemeentegrenzen blijkt in de praktijk te  
bewerkelijk. Om onze duurzaamheidsambities toch te verwezenlijken, zetten we in op 
alternatieve middelen voor energietransitie. We kijken daarbij uitdrukkelijk ook in 
regionaal verband. 

Lisse [Volledige tekst] 
We onderschrijven het belang van de energietransitie om van fossiele brandstoffen naar volledig 
duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, over te stappen. We scharen ons 
daarbij achter het Energieakkoord (september 2017) van Holland Rijnland waarin is 
afgesproken om als regio in 2050 energieneutraal. Lisse wil dat al zijn in 2040. In het 
Energieakkoord is afgesproken om voor 2025 de ambities zo veel mogelijk te concretiseren ten 
aanzien van besparing en opwekking van energie. We voelen ons verantwoordelijk om in de 
komende bestuursperiode hiervoor de basis te leggen door het opstellen van een 
uitvoeringsplan Klimaat & Energie (we sluiten daarbij aan bij het Klimaatakkoord 2019). Deze 
zal onder andere omschrijven hoe en wanneer we onze nieuwe en bestaande woningen 
aardgasloos willen maken en welke mogelijkheden wij hebben om het verduurzamen van 
woningen te stimuleren. We zien voor onszelf de taak onze inwoners goed te informeren hoe 
zij dit zelf kunnen oppakken.  
 
Voor eind 2019 hebben we de klimaatstresstest uitgevoerd. We realiseren extra laadpalen om 
elektrisch rijden te stimuleren. We zijn enthousiast over het duurzaamheidsplatform en zouden 
dat graag versterken met wetenschappelijk kennis en ondernemers van binnen en buiten de 
regio. Hierbij laten wij ons leiden door de actuele stand van de technologie en halen actief 
informatie op. 



Nieuwkoop We beseffen dat hierbij de kost voor de baat uitgaat. Om de duurzaamheidsdoelstellingen te 
halen is een innovatieve en realistische aanpak nodig. Vooral lokaal, maar slim samenwerken 
met andere overheden, bijvoorbeeld in Holland Rijnland verband, vergroot de slagkracht. We 
willen echter zelf besluiten kunnen nemen die in het belang van onze inwoners zijn, regie 
houden en onze eigen ambitie bepalen. 
 
Samen met onze inwoners, maatschappelijke partijen en ondernemers gaan we verkennen hoe 
we de energietransitie van onderop kunnen versterken en versnellen. Zo kunnen we het 
toekomstig beleid effectief inrichten, expertise opbouwen en proefprojecten uitvoeren. 
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Zoeterwoude Zoeterwoude moet een voorbeeld zijn door te streven naar een plaats in de top 20 van meest 
duurzame gemeenten. 
 
De motie gasloos, die aan het einde van de vorige raadsperiode unaniem werd aangenomen is 
een eerste aanzet en stimuleert tot duurzaam beleid en inkoop. Daarnaast zal de gemeente zich 
inzetten om een bijdrage te leveren aan particuliere en bedrijfsmatige initiatieven. Te denken valt 
hierbij aan ruimhartige subsidie- en stimuleringsregelingen en publiek-private samenwerkingen. 
 
Als doelstelling voor de komende periode willen we dat huizen gebouwd na 1980 minimaal 
energielabel B (met een wijkgerichte benadering willen we 80% bereiken) krijgen. Ondanks dat 
dit de verantwoordelijkheid is van de huiseigenaren willen we dit stimuleren door middel van de 
eerdergenoemde duurzaamheidsleningen. 
 
Daarnaast willen we starten met zonnepanelen op het maaiveld, mits deze worden aangelegd 
buiten de bestaande zichtlijnen en geen schade toebrengen aan het landschap. 
 

 


