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Conclusies en aanbevelingen 

Hoofdconclusie en deelconclusies 

In deze paragraaf formuleren wij de hoofdconclusie van het onderzoek met de beantwoording van de centrale 

onderzoeksvraag. Dit doen wij eerst aan de hand van een beantwoording van de drie deelvragen met deelconclusies. In 

het onderzoek staat de volgende vraag centraal: 

 

In hoeverre is het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Lisse effectief genoeg om binnen de gestelde termijn 

de vier ambities te behalen? 

 

Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Lisse is op dit moment niet effectief genoeg om binnen de gestelde 

termijn de vier ambities te behalen. De opzet van het beleid is te beperkt richtinggevend voor wat er gedaan moet 

worden om de ambities te realiseren. De ambities zijn onvoldoende uitgewerkt in doelen en maatregelen. Daardoor 

gebeuren in de uitvoering weliswaar goede dingen, maar niet gestructureerd genoeg en zonder dat dit goed wordt 

gemonitord. Niet aannemelijk is gemaakt dat de optelsom van de te bereiken resultaten daadwerkelijk behaald gaan 

worden met de ingezette maatregelen en instrumenten. Als de raad de ambities uit het Richtinggevende Plan wil gaan 

realiseren, is stevige bijsturing nodig. 

 

Om meer diepgaand iets te zeggen over de effectiviteit van het beleid (hoofdvraag) baseren wij ons op drie facetten 

van het beleid, namelijk de opzet van het beleid, de uitvoering van het beleid en de resultaten van het beleid. In het 

hiernavolgende formuleren wij deelconclusies ten aanzien van deze beleidsfacetten. De deelconclusies vormen de 

onderbouwing van de hoofdconclusie. Omdat de deelconclusies zijn gebaseerd op onderliggende beschrijvingen en 

analyses houden we deze kort. Voor uitgebreidere analyses verwijzen we naar de onderliggende hoofdstukken 2, 3 en 

4. De deelvraag die is gericht op leren komt terug in de vorm van aanbevelingen.  

Opzet beleid  

Wat zijn de ambities, beleidsdoelen, indicatoren van de gemeente Lisse in het kader van het 

duurzaamheidsbeleid? 

 

De gemeente Lisse heeft haar ambities voor het duurzaamheidsbeleid opgeschreven in het Richtinggevend Plan Lisse 

Duurzaam 2040. Dit plan heeft een looptijd van 2018 tot 2040. De wethouder heeft inwoners en ondernemers 

gevraagd om, via het Duurzaamheidsplatform, mee te schrijven aan dit plan.  

 

In het Richtinggevend Plan worden de ambities van de gemeente concreet geformuleerd:  

 

1. Energie: Lisse is energieneutraal in 2040. 

2. Maatschappelijk Vastgoed: In 2025 is alle maatschappelijk vastgoed energiezuinig (label A+) en tenminste drie 

objecten (waaronder in ieder geval het gemeentehuis) energieneutraal (nul op de meter). 

3. Mobiliteit: In 2030 zijn de mobiliteit gerelateerde CO2 emissies 25% lager dan in 1990. 

4. Circulaire economie: Lisse heeft in 2040 een circulaire economie. 
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De vier ambities zijn onvoldoende geconcretiseerd 

De ambities beschikken alle vier over een tijdsindicator. Deze vier ambities zijn verder echter niet allemaal in voldoende 

mate vertaald naar concrete, meetbare en realistische beleidsdoelen en indicatoren voor de korte, middellange en 

lange termijn. Binnen ambities zelf zijn er ook verschillen waarneembaar in de mate waarin beleidsdoelen concreet, 

meetbaar en realistisch zijn gemaakt. Zo beschikt binnen de ambitie Energieneutraal ‘de aanpak voor de gebouwde 

omgeving’ niet over meetbare beleidsdoelen of indicatoren in termen van het relatieve of absolute aantal 

verduurzaamde woningen, maar zijn die voor de ‘bedrijvenaanpak’ wel geformuleerd. Voor de ambitie Circulaire 

economie, ter illustratie, zijn ten aanzien van ‘duurzaam inkopen’ meetbare beleidsdoelen en indicatoren opgesteld 

maar voor de doelstelling om ‘circulaire bollen- en plantenteelt te ontwikkelen in samenwerking met de sector’ geldt 

dit niet.  

 

Vertaling naar maatregelen en instrumenten ongelijksoortig 

Doordat de ambities niet in gelijke mate zijn voorzien van concrete, meetbare en realistische beleidsdoelen of 

indicatoren voor de korte, middellange en lange termijn, is de vertaling naar maatregelen en instrumenten ook 

ongelijksoortig gebeurd. Er is immers uit de doelstellingen niet in alle gevallen duidelijk te herleiden welke doelstelling 

wanneer moet worden bereikt. De indicatoren zijn een middel om inzichtelijk te maken wanneer een doelstelling 

bereikt is. Het fundament voor de verdere, op uitvoering gerichte, beleidsvorming is daardoor wankel. 

 

Beleid niet gestructureerd opgezet 

De opzet van het beleid is niet op een gestructureerde manier gebeurd. Dit wordt verklaard door het verschil in de 

mate van vertaling van ambities naar beleidsdoelen en indicatoren. Een andere verklaring zit in de aanwezige overlap 

tussen de maatregelen die voortvloeien uit eerdere maatregelenpakketten en maatregelen die zijn genomen op basis 

van het Richtinggevend Plan. Dit Richtinggevend Plan is een ambitiedocument en bevat de aanpak die de gemeente 

Lisse wil voeren. Daaronder zouden idealiter de doelstellingen en indicatoren zijn geschaard. Maar dit onderdeel bevat 

ook maatregelen. Dat maakt het uitkristalliseren van de beleidsdoelen en indicatoren onoverzichtelijk en leidt ertoe de 

ambities niet op een gestructureerde manier zijn vertaald naar maatregelen en instrumenten.  

 

Voornamelijk korte termijnmaatregelen 

Het formuleren van de maatregelen is alleen gedaan voor de korte termijn. Voor de middel lange en lange termijn zijn 

geen maatregelen opgesteld. Ook is het gebruik van een maatregelenpakket, aan de hand van het Richtinggevend 

Plan, alleen voor de periode 2017-2018 gebeurd. Bij het formuleren van maatregelen en instrumenten is daardoor 

slechts in beperkte mate herleidbaar gemaakt hoe de ambities bijdragen aan de verwezenlijking van het 

Richtinggevend Plan. Dat komt onder meer doordat een deel van de maatregelen in Holland Rijnland verband, dus op 

bovenlokaal niveau, worden ontwikkeld en uitgevoerd. Daarnaast hebben de nationale ontwikkelingen rondom het 

klimaatakkoord een katalyserend effect gehad op de planvorming van de gemeente Lisse. Dit effect heeft geleid tot 

andere planvorming waar niet noodzakelijkwijs een expliciet verband is gelegd met de maatregelen die al in 

ontwikkeling waren. Daarnaast komt dit voort uit de hierboven omschreven ontwikkeling dat maatregelen uit vorige 

pakketten doorgang hebben gevonden, terwijl tussentijds ambities zijn aangescherpt. Het gevolg hiervan is dat niet 

inzichtelijk wordt gemaakt hoe een maatregel bijdraagt aan de vastgestelde ambities. 

 

Samenhang beleidsopzet 

De gemeente Lisse hecht waarde aan integraliteit van het beleid omdat duurzaamheid een beleidsterrein is met veel 

verschillende facetten. De gemeente heeft gezorgd voor onderlinge samenhang tussen de beleidsterreinen door 

duurzaamheid in te bedden in de programmabegrotingen. Ook is duurzaamheid een vast onderdeel van (alle) raad- en 

collegestukken. Daardoor is de samenhang tussen de verschillende onderdelen van de begroting en integraliteit van 

het duurzaamheidsbeleid duidelijk gemaakt. Daarbij moeten echter praktisch twee kanttekeningen worden geplaatst. 
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Allereerst is de samenhang bij de opzet van het beleid, blijkens de gevoerde gesprekken, onvoldoende in samenspraak 

met de andere beleidsterreinen tot stand gekomen. Daarnaast voelen niet alle medewerkers zich in zodanig 

verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid dat zij eigenaarschap ervaren dat duurzaamheid ook ‘hun’ werk 

betreft.  

Uitvoering beleid  

Wat gebeurt er in de praktijk (uitvoering)? 

Voor de korte termijn maatregelen is procesbudget beschikbaar gesteld voor verdere visie- en planvorming en de 

realisatie van kleine maatregelen. Het duurzaamheidsvraagstuk is voor de gemeente Lisse tot nu toe met name een 

procesvraagstuk. De daadwerkelijke transitie naar een duurzame leefomgeving vereist echter vooral een 

uitvoeringsvraagstuk voor de korte, middellange en lange termijn met ingrijpende gevolgen voor de fysieke 

leefomgeving, de economie en mobiliteit.  

 

Planvorming voert de boventoon 

De gemeente Lisse heeft de afgelopen jaren hoofdzakelijk gewerkt aan de planvorming om tot die uitvoeringsopgave 

te komen. Er is echter slechts in beperkte mate herleidbaar gemaakt hoe de uitgevoerde maatregelen bijdragen aan de 

verwezenlijking van de ambities uit het Richtinggevend Plan. Dat wordt mede veroorzaakt door de eerder genoemde 

ontwikkelingen die een weeffout vormen in de beleidsopzet: de vertaling naar concrete, meetbare beleidsdoelen en 

indicatoren en het omzetten naar maatregelen. De uitwerking van het nationale Klimaatakkoord heeft ook effect gehad 

op de uitvoering van het Lissese duurzaamheid. De plannen van het Rijk leidde tot nieuwe taken bij gemeenten: 

deelnemen aan het proces rondom de Regionale Energiestrategie en het komen tot een transitievisie warmte. Daar is 

de gemeente Lisse mee aan de slag gegaan. Daarbij is de verbinding tussen de uitvoering van het Richtinggevend Plan 

en de uitvoering van deze nieuwe taken expliciet gemaakt.  

 

Inzicht in voortgang  

De monitoring van de uitvoering van het beleid wordt niet gestructureerd uitgevoerd. Dit is te verklaren doordat bij de 

opzet van het beleid geen afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid 

dient te worden bijgehouden en gemonitord. Er zijn, in tegenstelling tot wat met de opzet van het beleid werd beoogd, 

niet voldoende ‘meetpunten’ of indicatoren gedefinieerd. Een gevolg daarvan is dat  de raad ad hoc en niet 

gestructureerd periodiek wordt geïnformeerd over de voortgang van het duurzaamheidsbeleid. Daar moet wel worden 

opgemerkt dat de raad zelf ook in beperkte mate vraagt om informatie ondanks hier behoefte aan te hebben. Op het 

vlak van pro-activiteit van monitoring is er in die zin een tweedeling zichtbaar in de raad. Enerzijds zijn er raadsleden 

die vinden dat ze zelf het college meer kunnen bevragen op deze voortgangsinformatie. Anderzijds is er een deel dat 

vindt dat het college de raad ongevraagd in staat moet stellen om zijn controlerende rol te kunnen vervullen. Het is 

goed om afspraken over het samenspel tussen college en de raad te expliciteren (paragraaf 5.2).   

 

Precair budgettair kader 

Met de vaststelling van het Richtinggevend Plan zijn er voor de korte termijn benodigde budgettaire middelen en 

capaciteit gespecificeerd. Deze specificatie ziet echter alleen toe op de uitvoering door de gemeentelijke organisatie 

(procesbudget) en heeft alleen betrekking  op de korte termijn maatregelen. Voor de middellange en lange termijn is 

vooraf geen budgettair kader opgesteld. Dat geldt zowel voor de proceskosten, als voor de uitvoering van het beleid. 

De daadwerkelijke uitvoeringslasten van het volledige duurzaamheidsbeleid zijn niet op voorhand bij de planvorming 

betrokken. Dit komt ook omdat er tot nu toe slechts beperkt maatregelen voor de middellange en lange termijn zijn 

vastgesteld. Het vooraf beschikbaar gestelde budget en de capaciteit is in die zin voorlopig niet toereikend voor de 

uitvoering van het duurzaamheidsbeleid.  
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Betrokkenheid inwoners en ondernemers bij de planvorming 

Kijkend naar de wijze waarop de gemeente Lisse de maatschappij deelgenoot probeert te maken tijdens uitvoering van 

het duurzaamheidsbeleid leidt tot verschillende verwachtingen bij inwoners en ondernemers. In haar beleid heeft de 

gemeente enerzijds aangegeven actief met het Duurzaamheidsplatform aan de slag te willen gaan. Anderzijds 

verandert met de vaststelling van het Maatregelenpakket 2017-2018 de rol van dit platform van creërend naar 

reagerend. Dit gremium valt in 2018 weg waarmee een structureel overlegorgaan verdwenen is. Als gevolg zijn er bij de 

inwoners en ondernemers die bij dit onderzoek zijn betrokken geen heldere afspraken meer bekend over het 

samenspel tussen hen en de gemeente op het gebied van duurzaamheid. Betrokken inwoners en ondernemers hebben 

allen de wens uitgesproken (weer) meer structureel bij de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid betrokken te willen 

worden en afspraken over het samenspel voor de komende tijd vast te leggen. De inzet en betrokkenheid van inwoners 

en ondernemers is momenteel onvoldoende benut bij de uitvoering van het beleid. Hun betrokkenheid is gewenst om 

de uitvoering van de ambities te realiseren en te voorzien van voldoende draagvlak. 

Resultaten beleid  

Wat zijn de resultaten? 

De tot nu toe bereikte resultaten van het duurzaamheidsbeleid zien met name toe op verdiepende visie- en 

planvorming, het zoeken naar schaalvoordelen door samenwerking naar regionaal niveau (voor energie en mobiliteit) 

en investeringen in bewustwording dan wel het geven van het goede voorbeeld op lokaal niveau.  

 

Eigen evaluatie in relatie tot effectiviteit 

De gemeente Lisse heeft de eigen maatregelen geëvalueerd in 2019. In die evaluatie is niet op een gestructueerde 

manier aangegeven hoe deze maatregelen bijdragen aan de verwezenlijking van de ambities. Daardoor is niet 

aannemelijk gemaakt dat de geboekte resultaten leiden tot het behalen van de ambities. Bij de resultaten wordt ook 

niet in gegaan op de effecten van de genomen maatregelen. Omdat ook niet herleidbaar is gemaakt of er gekeken is 

naar alternatieven, kan niet worden gezegd of de maatregelen die zijn ingevoerd de maatregelen met het meeste 

effect zijn.     

 

Haalbaarheid beoogd resultaat ongewis 

Uit dit onderzoek blijkt dat de reeds ingezette maatregelen een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen, 

maar het is niet inzichtelijk gemaakt in welke mate dat gebeurt en of deze maatregelen ook leiden tot het behalen van 

het beoogde resultaat. Dat komt onder meer doordat er vooraf niet gestructueerd gebruik is gemaakt van indicatoren 

en de voortgangsresultaten niet periodiek worden gerapporteerd. Hierdoor is de tussentijds geboekte progressie op 

het totaal van het beleid niet eenduidig op te maken. Als gevolg kunnen de resultaten tot op heden hoofdzakelijk 

worden uitgedrukt in kwalitatieve resultaten (bijv. vergroot draagvlak, meer bewustwording) in plaats van kwantitatieve 

resultaten (er wordt 50% duurzaam verantwoord ingekocht in 2020).  

 

Meetpunten leiden tot bijsturing 

Een belangrijke oorzaak van het hiervoor genoemde is dat bij de opzet van het beleid beperkt gebruik is gemaakt van 

gedefinieerde meetpunten waarop kan worden (bij-)gestuurd. De raad wordt op dit moment niet gestructureerd maar 

ad hoc geïnformeerd over eventuele afwijkingen van de doelenrealisatie en het optreden van belemmeringen. De raad 

ontvangt ook geen periodieke lijst van alle uitgevoerde, niet uitgevoerde of uit te voeren maatregelen met betrekking 

tot het duurzaamheids.. Er ligt wel een duidelijke behoefte bij de raad voor een meer gestructureerde 

informatievoorziening.  

 

 



 
 

6 

 

Potentiële belemmeringen  

De gemeente Lisse is zich ervan bewust dat het duurzaamheidsbeleid op de korte, middellange en lange termijn 

onderhavig is aan ontwikkelingen. Er is echter geen compleet en levend overzicht voorhanden waaruit ontwikkelingen 

blijken die potentieel een belemmering vormen voor de korte, middellange en lange termijn. Wij zien wel dat de 

gemeente Lisse voldoende proactief acteert op het voorkomen dan wel reduceren van potentiële belemmeringen als 

deze betrekkingen hebben op de gemeente Lisse. Ook via Holland Rijnland wordt er op regionaal niveau opgetrokken 

om potentiële belemmeringen weg te nemen. Dit gebeurde bijvoorbeeld toen het Zuid-Hollandse coalitieakkoord 

bekend werd waarin beperkende maatregelen worden voorgesteld voor het plaatsen van zonneweiden. Ook probeert 

de gemeente Lisse in VNG-verband belemmeringen weg te nemen. VNG-brieven inzake duurzaamheid worden ter 

informatie met de raad gedeeld. Wij hebben echter geen actueel overzicht van alle belemmeringen vastgesteld dus er 

kan niet met zekerheid worden gesteld dat er in alle gevallen proactief wordt opgetreden. 

 

Voor het wegnemen van belemmeringen kijkt de de gemeente Lisse naar verschillende stakeholders. Naar het Rijk voor 

financiële compensatie voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en een beter uitgerust wettelijk 

instrumentarium en een provinciale verruiming voor locaties voor zonnevelden. Er is tot op heden nog geen blijk van 

het wegnemen van belemmeringen bij buurgemeenten, bijvoorbeeld waar het gaat om gemeente 

grensoverschrijdende mobiliteit. Dit thema bevindt zich nu nog met name in de agenderende en planvormende fase en 

verschuift naar bovenlokaal. HLTSamen levert op dit thema een dossiertrekker aan Holland Rijnland.  

 

De gemeente Lisse heeft in beperkte gevallen laten zien dat het ook zelf belemmeringen weg kan nemen om de 

uitvoering van het duurzaamheidsbeleid te bespoedigen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het geactualiseerde laadpalenbeleid 

waarin er sneller tot plaatsing van laadpalen overgegaan kan worden. Dit is een goed voorbeeld van hoe de gemeente 

zelf rol in kan nemen t.a.v. duurzaamheid en binnen de eigen invloedssfeer onderdelen van het duurzaamheidsbeleid 

aan kan pakken.  

 

Betrokkenheid inwoners en ondernemers bij de uitvoering 

Onder inwoners en ondernemers bestaat tenslotte op dit moment nog geen volle tevredenheid over het 

duurzaamheidsbeleid. Dat komt doordat er bij inwoners en ondernemers onduidelijkheid bestaat over de rol die de 

gemeente voor zichzelf ziet weggelegd en voor haar maatschappelijk veld. Het wegvallen van een structureel geborgd 

medezeggenschapsorgaan in de vorm van het Duurzaamheidsplatform wordt daarbij als een gemis ervaren. 
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Aanbevelingen 

Voortbouwend op de conclusies komen we tot de volgende aanbevelingen waarmee de opzet van het beleid en de 

uitvoering van het beleid verder kunnen worden verbeterd. Ook hebben we aanbevelingen geformuleerd voor 

capaciteit en budget, de betrokkenheid van inwoners en ondernemers en de rol van de raad. 

 

Hoofdaanbeveling voor raad en college 

Spreek expliciet uit of wordt vastgehouden aan de vastgestelde ambities. Als wordt vastgehouden aan de ambities, 

moeten de opzet en uitvoering van het beleid aanzienlijk worden bijgestuurd om de ambities gerealiseerd te krijgen.  

 

De hoofdaanbeveling hebben wij uitgewerkt in de onderstaande aanbevelingen gericht aan de raad of het college. 

Deze aanbevelingen gelden voor zowel het geval wordt gekozen de ambities te handhaven als dat wordt gekozen de 

ambities bij te stellen. 

 

1. Stel als raad, per ambitie, concrete en meetbare beleidsdoelstellingen voor de korte, middellange en lange 

termijn vast. Maak een helder onderscheid tussen ambities en doelstellingen en voorkom dat maatregelen tot 

doelen worden verheven. 

2. Stel als college, zoals aanvankelijk was beoogd, op basis van de uitgewerkte ambities en doelen, een 

gestructureerd tweejaarlijks maatregelenpakket op waarbij per maatregel wordt aangegeven in welke mate 

deze bijdraagt aan welke doelen. Formuleer daarbij ook maatregelen voor de middellange en langetermijn. 

Maak inzichtelijk welke maatregelen op lokaal, op regionaal of op bovenregionaal niveau worden uitgevoerd. 

Informeer de raad over het maatregelenpakket. 

3. Geef als college per maatregel aan hoeveel deze kost en hoe de kosten zijn gedekt. Maak daarbij onderscheid 

tussen uitvoeringskosten en proceskosten. Geef ook aan hoeveel capaciteit de uitvoering van de maatregel 

vergt en of deze beschikbaar is. Als beschikbare middelen (geld en capaciteit) niet toereikend zijn om de 

benodigde maatregelen uit te voeren, moeten de doelen en ambities worden aangepast aan de wel 

beschikbare middelen. Dit vergt besluitvorming door de raad. 

4. Monitor als college periodiek de uitvoering van het maatregelenpakket en geef daarbij aan in hoeverre de 

gestelde doelen worden bereikt. Met andere woorden: maak de realisatie van de doelen inzichtelijk in 

samenhang met de uitgevoerde maatregelen. Betrek ook de ingezette middelen hierbij. Besteed in 

voortgangsrapportage tevens aandacht aan niet-uitgevoerde maatregelen en de daarbij behorende, 

onderliggende redenen. Expliciteer voorts welke inspanningen zijn verricht om belemmeringen weg te nemen. 

Informeer de raad periodiek door middel van een voortgangsrapportage. 

5. Geef als college duidelijkheid over welke rol de gemeente wil vervullen in de duurzaamheidstransitie. Pas de 

ambities daar desgewenst op aan. Bepaal of de gemeente een faciliterende, regisserende of partnerende rol 

inneemt. Schep daarmee inzicht in binnen welke ruimte de gemeente zelf instrumenten kan inzetten om de 

ambities te verwezenlijken. Biedt op basis daarvan ook inzicht in welke belemmeringen bij andere 

(mede)overheden moeten worden weggenomen. 

6. Bespreek als raad proactief de voortgangsrapportages en controleer of met de geboekte voortgang de doelen 

en daarmee de ambities bereikt gaan worden. Besluit aan de hand daarvan of ambities en doelen moeten 

worden bijgesteld of dat de uitvoering moet worden bijgestuurd. 

7. Versterk als college de organisatie van het duurzaamheidsbeleid door een programmatische aanpak te 

hanteren. Daarin wordt de verbinding gelegd tussen ambities, doelen en inspanningen, zowel van het team 

duurzaamheid als bij overige beleidsafdelingen. Expliciteer daarbij een onderlinge rolverdeling tussen 

duurzaamheidsmedewerkers en overige beleidsmedewerkers. Maak afspraken over inzet en werkzaamheden. 
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Investeer in (aanvullende) capaciteit voor kennis en kunde, zodat adequate ambtelijke ondersteuning kan 

worden geboden. 

8. Betrek als college inwoners en ondernemers actief bij het duurzaamheidsbeleid: zij vervullen een sleutelrol bij 

het verwezenlijken van de ambities en doelstellingen. Maak afspraken met hen over rol en betrokkenheid nu 

en in een later stadium van de uitvoering. Wees helder over hun ruimte, rol, taak en verantwoordelijkheid, zo 

zijn wederzijdse verwachtingen helder.   
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

In november 2018 sprak de Rekenkamercommissie met de fractievoorzitters van Lisse. Als mogelijk 

onderzoeksonderwerp werden de ambities van Lisse ten aanzien van de circulaire economie meegegeven. De raad van 

Lisse heeft ambitieuze plannen. De vraag is of de gemeente in beeld heeft wat er allemaal op haar afkomt en of de 

gemeente concrete en heldere beleidsdoelen heeft gesteld die helpen bij het realiseren van deze ambitie.  

 

De Rekenkamercommissie kan de circulaire economie niet los zien van het duurzaamheidsbeleid en heeft er daarom 

voor gekozen het duurzaamheidbeleid in al zijn facetten bij het onderzoek te betrekken. In december 2019 is 

TwynstraGudde met dit onderzoek gestart. 

1.2. Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is om in beeld te krijgen hoe de inzet van de gemeente bijdraagt aan het bereiken van de 

ambities, en of (en in hoeverre) de getroffen maatregelen nu, bij een vroege tussenstand, en naar verwachting in de 

komende jaren effectief (zullen) zijn om deze ambities te behalen.  

 

Het gaat om de kwaliteit van het beleid (dat ligt er) en om de kwaliteit van de uitvoering (daar is de gemeente mee 

gestart), en om de resultaten (de eerste resultaten moeten zichtbaar zijn want er moet jaarlijks worden gerapporteerd). 

1.3. Onderzoeksvragen 

De vraag die bij de fractievoorzitters leeft, is of de gemeente Lisse in beeld heeft wat er allemaal op haar afkomt en of 

de gemeente concrete en heldere beleidsdoelen heeft gesteld die helpen bij het realiseren van de ambitieuze plannen 

met betrekking tot de ontwikkeling van een circulaire economie.  

 

De Rekenkamercommissie geeft aan dat er zich de afgelopen paar jaar een aantal beleidsmatige ontwikkelingen in Lisse 

hebben voltrokken en vier ambities die daar uit voortvloeien. De Rekenkamercommissie wil weten of het beleid van de 

gemeente Lisse op deze manier voldoende effectief is om binnen de gestelde termijn de vier ambities te behalen. Daarom 

staat in dit Rekenkameronderzoek de volgende vraag centraal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In hoeverre is het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Lisse effectief genoeg  

om binnen de gestelde termijn de vier ambities te behalen? 
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Onder de centrale vraag zijn een viertal deelvragen geformuleerd door de Rekenkamercommissie, namelijk: 

1. Wat zijn de ambities, beleidsdoelen, indicatoren van de gemeente Lisse in het kader van het 

duurzaamheidsbeleid? 

2. Wat gebeurt er in de praktijk (uitvoering)? 

3. Wat zijn de resultaten? 

4. Mocht er een discrepantie bestaan tussen ambities en mogelijkheden welke aanpassingen zijn dan nodig? 

 

Voor de beantwoording van bovenstaande vragen is een normenkader ontwikkeld dat, naar aanleiding van de 

subvragen, drie verschillende facetten van het beleid belicht. Er wordt gekeken naar de opzet van het beleid (subvraag 

1), de uitvoering hiervan (subvraag 2) en de reeds behaalde resultaten (subvraag 3). Een analyse op deze drie aspecten 

dient als basis voor toekomstgerichte aanbevelingen (subvraag 4). 

 

Aspect  Normen 

I. Opzet  

beleid  

a. De ambities omtrent duurzaamheid zijn concreet geformuleerd en zijn vertaald in concrete, meetbare en realistische beleidsdoelen 

en indicatoren voor de korte, middellange en lange termijn.  

b. Op een gestructureerde manier zijn maatregelen en instrumenten benoemd  

Er is herleidbaar gemaakt hoe ingezette instrumenten en maatregelen bijdragen aan de realisatie van de vastgestelde beleidsdoelen. 

Er is bij de keuze van instrumenten en maatregelen gekeken naar verschillende alternatieven. 

c. Duurzaamheid is zichtbaar in verschillende onderdelen van de begroting en samenhang met andere beleidsvelden is duidelijk 

gemaakt. 

d.  Inwoners en ondernemers zijn actief betrokken bij de beleidsontwikkeling m.b.t. duurzaamheid. 

II. 

Uitvoering  

beleid  

a. Er is herleidbaar gemaakt welke maatregelen en instrumenten zijn uitgevoerd. 

b. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt op welke wijze monitoring van de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid plaatsvindt. 

Monitoring op de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid vindt volgens afspraak op een gestructureerde wijze plaats. 

c.  De verwachtingen en de wensen van inwoners en ondernemers m.bt. de wijze waarop zij worden betrokken bij de uitvoering van het 

duurzaamheidsbeleid zijn voorafgaand aan de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid vastgelegd. 

Inwoners en ondernemers worden naar wens en verwachting betrokken bij de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. 

d.  Vooraf zijn het benodigde budget en de capaciteit voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid duidelijk gespecificeerd. 

Het vooraf beschikbaar gestelde budget en de beschikbare capaciteit zijn voldoende voor de uitvoering van het 

duurzaamheidsbeleid. 

e.  Er is een schema voorhanden dat op een gestructureerde manier de te bereiken uitkomsten per jaar registreert. 

III. 

Resultaten 

a. De jaarlijkse deelrapportages geven op een gestructureerde wijze weer welke resultaten reeds zijn behaald. 

b. De reeds ingezette acties en maatregelen behalen het beoogde resultaat.  

De ingezette acties en maatregelen zijn degene met het meeste effect als het gaat om het bereiken van de doelstellingen. 

Aannemelijk is gemaakt dat de gemeente Lisse op beoogde koers ligt om de realisatie van de duurzaamheidsdoelen te 

bewerkstelligen. 

c. 

 

e. 

 

De gemeente heeft in beeld welke ontwikkelingen op de korte, middellange en lange termijn potentiële belemmeringen kunnen 

vormen voor het bewerkstelligen van de duurzaamheidsdoelen. 

De gemeente acteert voldoende proactief op het voorkomen dan wel reduceren van potentiële belemmeringen voor het 

bewerkstelligen van de duurzaamheidsdoelen. 

Daarbij is duidelijk welke belemmeringen door de gemeente en welke belemmeringen door andere stakeholders weggenomen 

moeten worden. 

De raad wordt geïnformeerd over eventuele afwijkingen van de doelrealisatie en het optreden van belemmeringen. 

f.  Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de wijze waarop de gemeente haar duurzaamheidsbeleid aanpakt   
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1.4. Afbakening en aanpak 

Het Rekenkameronderzoek is toekomstgericht. Dit houdt in dat niet alleen wordt gekeken naar hoe het beleid is 

geformuleerd, hoe de uitvoering tot nu toe is verlopen (terugkijken) en de effectiviteit. Ook wordt gekeken naar de 

vraag of verwacht mag worden dat de huidige aanpak ertoe leidt dat de beleidsdoelen worden gerealiseerd 

(vooruitkijken). Daarbij horen aanbevelingen die het beleid en de beleidsuitvoering kunnen verbeteren.  

 

Het onderzoek is gestart met een documentstudie. Hierbij is met name gekeken naar documenten die informatie 

bevatten over de beleidsvorming en de uitvoering en realisatie van het beleid. In Bijlage 1 bij dit rapport (hoofdstuk 3) 

is een weergave te vinden van de bestudeerde documenten. De bevindingen uit de documentenanalysen hebben een 

eerste feitenbeeld opgeleverd. Dat beeld is tijdens  interviews en gesprekssessies geverifieerd en aangevuld. Er zijn 

verschillende betrokkenen, zoals wethouders, ambtenaren, inwoners en ondernemers geïnterviewd (Bijlage 1: 

hoofdstuk 4) Raadsleden zijn door middel van een interactieve sessie betrokken bij het onderzoek. De 

onderzoeksvragen en het normenkader vormden de structuur voor de interviews. Van alle interviews zijn verslagen 

gemaakt; deze zijn voorgelegd aan de geïnterviewde personen met de mogelijkheid om feitelijke onjuistheden te 

corrigeren. Daarna zijn de verslagen vastgesteld. Het geverifieerde en aangevulde feitenbeeld is verwerkt in een 

conceptrapportage. De conceptrapportage is voor ambtelijk wederhoor aan de organisatie voorgelegd; tekstuele 

aanpassingen en aanvullingen zijn in voorliggende eindrapportage verwerkt.  

 

NB. Het is goed om te benadrukken dat wij met een vertegenwoordiging, dus slecht een deel, van de betrokkenen 

hebben gesproken. De ervaringen en constateringen van deze vertegenwoordiging geven geen één op één 

representatief beeld van de hele doelgroep.  

1.5. Leeswijzer 

Gezien de omvang van het rapport geven we eerst de conclusies en aanbevelingen weer. Deze zijn gebaseerd op de 

beschrijving en analyse die volgt uit de hoofdstukken 2, 3 en 4. Deze hoofdstukken dienen als achterliggende 

onderbouwing. Er wordt op een bondige manier de centrale vraag beantwoord aan de hand van de conclusies op de 

deelvragen. De conclusies leiden tot concrete aanbevelingen die zijn toegespitst naar de belangrijkste facetten van het 

beleid namelijk de opzet, uitvoering en resultaten   

 

In hoofdstuk 2 staan we stil bij de opzet van het beleid. We kijken naar de vastgestelde duurzaamheidsambities, en de 

mate waarin deze vertaald in beleidsdoelen en indicatoren.  

 

Vervolgens kijken we in hoofdstuk 3 naar de wijze waarop het duurzaamheidsbeleid wordt uitgevoerd. We richten ons 

hier op de uitgevoerde maatregelen/acties, de monitoring van het beleid en capaciteit en budget dat nodig is om het 

beleid uit te kunnen voeren.  

 

In hoofdstuk 4 kijken we welke resultaten er zijn behaald, welke belemmeringen er op treden en hoe de gemeente 

Lisse hier op acteert. In alle drie voornoemde hoofdstukken staan we ook stil bij de betrokkenheid van en de 

ervaringen met het duurzaamheidsbeleid van inwoners en ondernemers.  
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Aan het eind van bovenstaande hoofdstukken wordt de tussenbalans opgemaakt aan de hand van het normenkader. 

Deze toets is inzichtelijk gemaakt door gebruik te maken van drie kleuren. Groen staat daarbij voor voldoende. Geel wil 

zeggen dat Lisse middelmatig scoort. Rood betekent dat Lisse op dit onderdeel onvoldoende presteert.  

 

In hoofdstuk 5 staat de bestuurlijke reactie vermeld.  

 

In hoofdstuk 6 staat de reactie van de Rekenkamercommissie in het nawoord.    
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2. Opzet beleid 

In dit hoofdstuk analyseren we de opzet van het beleid van de gemeente Lisse. Een beschrijving van de opzet van het 

beleid staat opgenomen in Bijlage 1.  

 

In paragraaf 2.1 staan we stil bij de ambities en doelstellingen zoals die door Lisse zijn geformuleerd en in paragraaf 2.2 

analyseren welke maatregelen en instrumenten door de gemeente zijn opgesteld. De integraliteit van het 

duurzaamheidsbeleid komt aan de orde in paragraaf 2.3. In paragraaf 2.4 staan we stil bij de betrokkenheid van 

inwoners en ondernemers bij de vormgeving van het duurzaamheidsbeleid. In paragraaf 2.5 tenslotte maken we de 

tussenbalans van de opzet van het beleid op aan de hand van een beknopte toetsing van het normenkader. Deze 

toetsing volgt uit de analyses uit paragraaf 2.1 t/m 2.4.  

2.1. Ambities, doelstellingen en beleidsindicatoren 

Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Lisse gaat terug tot de bestuursovereenkomst 2014-2018 ‘Samen voor 

Lisse’. Daarin werd de aanzet gedaan tot een Maatregelenpakket duurzaamheid en stond het voornemen opgenomen 

om tegelijkertijd met de presentatie van de Kadernota 2016 een pakket aan duurzaamheidsmaatregelen te 

presenteren. 1  

 

In juni 2015 heeft de raad tijdens de raadsbehandeling van een Maatregelenpakket voor de periode 2015-2016 per 

motie verzocht om het voorgestelde pakket aan maatregelen aan te scherpen. Het college werd opgeroepen om bij de 

behandeling van de Kadernota 2017 een lange termijnvisie te presenteren ten aanzien van het energieverbruik, 

hernieuwbare energie en vermindering van CO2-uitstoot van de gemeente Lisse. De gemeente Lisse heeft de 

duurzaamheidsambities zelf geformuleerd en vertaald in ambities op 27 oktober 2016. Dit is doorvertaald in een 

Richtinggevend Plan dat op 25 januari 2018 is vastgesteld.   

2.1.1. Richtinggevend Plan 

In het Richtinggevend Plan staat opgeschreven dat Lisse toekomstbestendig wil worden door niet langer bij te dragen 

aan de opwarming van de aarde en verantwoord gebruik te maken van beschikbare hulpbronnen. Dat moet zorgen 

voor een duurzame maatschappij voor iedereen. Dit plan is vastgesteld in 2018 en heeft een looptijd van 2018 tot 

2040. 

 

Geformuleerde ambities 

In Richtinggevend Plan heeft de gemeente Lisse vier ambities geformuleerd. Het betreft de volgende vier ambities: 

1. Energie: Lisse is energieneutraal in 2040. 

2. Maatschappelijk Vastgoed: In 2025 is alle maatschappelijk vastgoed energiezuinig (label A+) en tenminste drie 

objecten (waaronder in ieder geval het gemeentehuis) energieneutraal (nul op de meter). 

3. Mobiliteit: In 2030 zijn de mobiliteit gerelateerde CO2 emissies 25% lager dan in 1990. 

4. Circulaire economie: Lisse heeft in 2040 een circulaire economie. 

 

 

1 ‘Samen voor Lisse’, Bestuursovereenkomst 2014-2018, p. 7. 
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Verderop in deze paragraaf zoomen we nader in op de ambities. We kijken daarbij hoe de ambities zijn vertaald naar 

concrete, meetbare beleidsdoelen en indicatoren voor de korte, middellange en lange termijn. Eerst staan we stil bij de 

visie en strategie en de randvoorwaarden die de gemeente Lisse aan het duurzaamheidsbeleid heeft gesteld.  

 

Visie en strategie 

In het Richtinggevend Plan heeft de gemeente een visie en strategie geformuleerd ten aanzien van de manier waarop 

het de duurzaamheidsambities wil bereiken. De gemeente Lisse beschouwt het duurzaamheidsbeleid als een 

maatschappelijke missie. Lisse beschikt over beperkte middelen en invloed om de veranderingen te bewerkstelligen, 

daarom wil de gemeente de eigen mogelijkheden effectief en efficiënt inzetten om Lisse duurzaam te maken. De 

gemeente hanteert daarbij een strategie die is onderverdeeld in drie elementen:2 

 

1. De gemeente stimuleert en faciliteert bewoners, bedrijven, bezoekers, maatschappelijke partners, 

buurtgemeenten en regionale samenwerkingen om actief te werken aan een duurzame samenleving. Dit doet 

het met kennis, met netwerken en met geld waar dat effectief bijdraagt aan de duurzame doelstellingen. 

2. De gemeente benut haar verbindingen en relaties waar mogelijk om duurzaamheid bij alle partnerpartijen te 

bevorderen. 

3. De gemeentelijke organisatie geeft zelf het goede voorbeeld. De organisatie werkt zelf duurzaam en richt zich 

bij de uitvoering van reguliere gemeentelijke taken en diensten op duurzaamheid waar dat maar mogelijk is. 

 

Randvoorwaarden 

In het Richtinggevend Plan zijn een aantal randvoorwaarden geformuleerd waar het duurzaamheidsbeleid aan moet 

voldoen.3 Hieronder lichten we een aantal belangrijke randvoorwaarden uit waar we in de analyses verder in dit rapport 

naar zullen verwijzen. Het gaat om de volgende randvoorwaarden:  

 

Meten is weten De gemeente Lisse wil transparant, meetbaar en toetsbaar zijn in hun ontwikkeling naar een 

duurzame organisatie en een duurzame gemeente. De ambities zijn daarom ook op die 

manier gedefinieerd. De gemeente ontwikkelt de meetpunten die de raad nodig acht om 

het resultaat van de gemeentelijke inspanningen te kunnen monitoren. 

In paragraaf 2.2 staan we 

expliciet stil bij de monitoring 

van het beleid. 

Integraliteit  De gemeente Lisse wil beleid hanteren als basis voor plannen en besluitvorming, en we 

maken duurzaamheid integraal onderdeel van onze beleidscyclus om daar ook transparant 

verantwoording over af te kunnen leggen. Duurzaamheid is ook altijd onderdeel van de 

bestuurlijke afweging: Lisse wil dat duurzaamheid integraal en op een hoog inhoudelijk 

niveau onderdeel is van alle overwegingen en besluiten die de gemeente neemt. 

Duurzaamheid moet ook een vaste plaats krijgen binnen alle gemeentelijke domeinen en is 

onderdeel van ieder college- en raadsvoorstel en onderdeel van iedere samenwerking 

In paragraaf 2.3 staan we 

expliciet stil bij de integraliteit 

van het beleid zoals dat in het 

Richtinggevend Plan als 

randvoorwaarde is beoogd.  

Planmatig en  

Doelgericht 

De gemeente Lisse werkt op basis van een programma per collegewerkperiode van vier 

jaar, om ieder nieuw college de ruimte te geven op eigen wijze duurzaamheid aan te 

pakken. Daarbij wil het ruimte houden voor keuze en prioritering, maar ook om actief met 

ontwikkelingen en innovaties om te kunnen gaan. De gemeente Lisse wil steeds twee jaar 

vooruit een werkagenda ingevuld hebben met een concreet uitvoeringsprogramma. 

Tweejaarlijks evalueren wil de gemeente het resultaat evalueren met het college en de raad, 

en stellen wil de gemeente weer een nieuw tweejarig programma vaststellen. 

Bij de uitwerking van een 

tweejaarlijks 

uitvoeringsprogramma staan 

we stil in paragraaf 2.2.  

 

2 Richtinggevend Plan Lisse Duurzaam 2040, p. 4.  

3 Richtinggevend Plan Lisse Duurzaam 2040, p.5 en p. 6. 
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Duidelijke rollen Om in een rol van regisseur, verbinder, aanjager en facilitator te komen dient de gemeente 

haar interne organisatie in te richten op deze rollen. De gemeente kan op basis van de 

eigen taken veel bereiken en zet het ter beschikking staande instrumentarium in (zoals 

bijvoorbeeld groene leges, subsidies, prestatieafspraken en dergelijke. De rol die de 

gemeente kan vervullen moet voor iedereen in Lisse duidelijk zijn, in de eigen organisatie 

en in het gemeenschappelijke Lisse van iedereen. 

Bij de duidelijkheid van de 

rollen die de gemeente Lisse 

aan kan nemen staan we stil in 

paragraaf 3.1  

Lokaal 

actieprogramma 

Op verschillende plekken in de gemeente ontstaat beweging rond duurzaamheid onder 

bewoners en in het bedrijfsleven. Die beweging moet zich over de rest van de gemeente 

verspreiden en opgeschaald worden. De gemeente kan het niet alleen. Lisse ontwikkelt in 

overleg en samenhang een eigen lokaal actieprogramma om lokaal resultaat te boeken, 

afgestemd op de regionale samenwerking en maximaal de synergie van die samenwerking 

benuttend. Een uitwerking hiervan volgt in 2018. Het Duurzaamheidsplatform speelt daarbij 

een rol. 

Bij de formulering van een 

lokaal actieprogramma met de 

samenleving staan we stil in 

paragraaf 3.4.  

 

Korte, middellange en lange termijn 

Het Richtinggevend Plan omvat een periode van 2018 tot 2040. In het plan is daarom op voorhand een onderscheid 

gemaakt tussen korte, middellange en lange termijn doelstellingen. De onderverdeling is gebruikt bij het weergeven 

van de maatregelen per ambitie in het Richtinggevend Plan. Het onderscheid tussen de verschillende tijdsblokken is in 

het Richtinggevend Plan als volgt geformuleerd.4 

 

 

Figuur 1 Schematische weergave korte, middellange en lange termijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Richtinggevend Plan Lisse Duurzaam 2040, p. 5. 

2018-2019

• Voor de korte termijn wil Lisse duurzaamheid integraal onderdeel uit laten maken van hoe de 

gemeente zelf werkt, en duurzaamheid waar mogelijk opnemen in de samenwerking met diverse 

doelgroepen.

2020-2025

•Voor de middellange termijn wil Lisse globaler aangeven hoe Lisse in de periode van 2020-2025 

wil werken aan een aantal doelstellingen. Lisse wil daarbij ruimte houden voor nieuwe kennis, 

innovatiesprongen en zich ontwikkelende samenwerkingen die invloed krijgen op de eigen 

uitvoeringsagenda

2025-2040

•Voor de lange termijn wil Lisse uitwerken hoe groot de opdracht op basis van de vastgestelde 

ambities voor Lisse eigenlijk is, wat de impact van maatregelen kan zijn op Lisse, en wat de 

mogelijkheden maar ook onmogelijkheden voor de gemeente zijn om effectief aan sommige 

onderwerpen te werken.
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Tijdlijn beleidscontext 

 

 

 

 

Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Lisse is (mede) bepaald door verschillende beleidsdocumenten. In 

bovenstaand figuur staan deze documenten weergeven inclusief hun looptijd en het bijbehorende schaalniveau. In het 

vervolg verwijzen we in dit rapport ook naar andere documenten of plannen die in bovenstaande tijdlijn staan 

weergegeven. Het Richtinggevend Plan vormt het uitgangspunt van dit onderzoek, omdat daarin de ambities van de 

gemeente Lisse zijn opgenomen. In de volgende paragrafen gaan we in op de vier ambities en de wijze waarop deze 

zijn vertaald naar beleidsdoelstellingen en indicatoren voor de korte, middellange en lange termijn.  

2.1.2. Energieneutraal in 2040 

De gemeente Lisse heeft de ambitie om de gehele gemeente in 2040 energieneutraal te maken. De gemeente Lisse 

maakt daarbij onderscheid tussen lokale en regionale onderwerpen. De onderwerpen die op regionaal niveau worden 

aangepakt, zijn door de gemeente Lisse in het Richtinggevend Plan niet nader toegelicht of van een doelstelling 

voorzien.  

 

Gebouwde omgeving  

In het Richtinggevend Plan wordt ingegaan op de doelstellingen die vallen onder de lokale thema’s. Ten aanzien zien 

van de gebouwde omgeving heeft de gemeente Lisse de doelstelling als volgt in het Richtinggevend Plan 

opgeschreven: ‘alle woningen in Lisse moeten op termijn zoveel mogelijk energieneutraal worden’.5 Het is op basis van 

deze doelstelling niet duidelijk meetbaar gemaakt hoeveel woningen op welke termijn energieneutraal moeten zijn. De 

gemeente Lisse heeft toegelicht dat deze doelstelling moet worden gerealiseerd door gebruik te maken van een breed 

pallet aan verduurzamingsopties en noemt daarbij voorbeelden, zoals isoleren en woningverbetering. De doelstelling is 

niet zodanig geformuleerd dat daaruit kan worden opgemaakt welke effecten op de korte, middellange en lange 

termijn moeten worden bereikt het gaat om verduurzaming van de woningvoorraad.  

 

 

5 Richtinggevend Plan Lisse Duurzaam 2040, p.11. 

Figuur 2 Schematische weergave beleidscontext 
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Buurtgerichte aanpak 

In het Richtinggevend Plan zijn zowel doelstellingen als maatregelen benoemd om te komen tot een buurtgerichte 

aanpak. Het buurt voor buurt aardgasvrij maken van de bestaande woningvoorraad is voor de gemeente een 

doelstelling die moet bijdragen aan het behalen van de ambitie. Het betreft echter meer de manier dan een doel an 

sich. Voor de middellange termijn is een doelstelling geformuleerd die bestaat uit concrete en meetbare indicatoren. 

Namelijk, dat dat in 2025 10% van de bestaande bebouwing in particulier eigendom op label A. Dat wil Lisse bereiken 

door in de periode 2018-2025 alle buurten/wijken van Lisse met minimaal twee themacampagnes faciliteren. 

 

Bedrijvenaanpak 

De gemeente Lisse wil dat het bedrijfsleven ‘een grote rol’ vervult bij het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen. 

Deze doelstelling zelf is niet SMART geformuleerd. Maar het Richtinggevend Plan omvat wel een aantal concreet 

geformuleerde doelstellingen en meetbare indicatoren.  

 

Onderzoeken 

Onder de ambitie energieneutraal noemt de gemeente Lisse, naast een aantal doelstellingen waar het gaat om de 

aanpak, ook twee onderzoeken, namelijk een onderzoek naar het afschaffen van de gasaansluitplicht en een onderzoek 

naar de warmtemogelijkheden. Deze onderzoeken hebben eerder het karakter van een maatregel dan van een 

doelstelling. Het onderzoek naar de gasaansluitplicht is weliswaar concreet geformuleerd. Er wordt tevens duidelijk 

gemaakt dat de gasaansluitingplicht tot belemmeringen zorgt bij het behalen van de ambitie. Ook voor het onderzoek 

naar warmtemogelijkheden geldt dat blijkt dat woningen op andere manieren kunnen worden verwarmd. In principe 

kenmerkt een onderzoek an sich ook een meetbaar element: het onderzoek is uitgevoerd of niet. Maar opgemerkt 

moet worden dat het doen van onderzoek geen beleidsdoelstelling is die bijdraagt aan het teweegbrengen van een 

verandering en daarmee aan de verwezenlijking van de ambitie. Het betreft hier twee maatregelen die moet bijdragen 

aan de verwezenlijking van de doelstelling dat ‘alle woningen in Lisse […] op termijn zoveel mogelijk energieneutraal 

worden’. Dit onderzoek richt zich op het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Lisse.  

 

Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat de duurzaamheidsambities zoals die zijn opgesteld in het Richtinggevend 

Plan voornamelijk worden herkend als zijnde de ambities die Lisse moet gaan verwezenlijken. De ambities van het 

Holland Rijnland Energieakkoord kunnen niet volledig buiten beschouwing worden gelaten. In het Richtinggevend Plan 

is namelijk opgenomen dat de ambitie om Lisse in 2040 energieneutraal te maken op regionaal niveau moet worden 

verwezenlijkt. De ambitie waaraan Lisse zich met het ondertekenen van dit energieakkoord aan heeft gecommitteerd, is 

concreet en meetbaar doordat alle partijen hebben onderschreven om in 2025 een energieverbruik reductie van 2,5 PJ 

te bereiken en 2,5 PJ aan energie duurzaam op te wekken. Daarmee zijn de indicatoren voor 2025 – en daarmee voor 

de korte en middellange termijn - duidelijk. Voor de langere termijn zijn echter geen concrete beleidsdoelen in het 

Energieakkoord opgenomen. De ambities om in te zetten op de warmtetransitie en andere vormen van duurzame 

energieopwekking zijn niet vertaald in concrete en meetbare beleidsdoelstellingen of indicatoren.  

2.1.3. Maatschappelijk vastgoed 

De ambitie om het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen is concreet geformuleerd. Op basis van de ambitie is 

duidelijk dat de gemeente in een tijdsbestek van acht jaar ten minste drie objecten energieneutraal wil hebben 

gemaakt en dat alle maatschappelijk vastgoed in 2025 energiezuinig is. De gemeente geeft ook aan hoe het daartoe 

wil komen, namelijk door middel van het gemeentelijk gebouwenbeheer en de meerjarig onderhoudsplannen die de 

gemeente als eigenaar opstelt.  

 



 
 

20 

 

De ambitie is op de keper beschouwd tweeledig: in 2025 zijn tenminste drie objecten (waaronder het gemeentehuis) 

energieneutraal en in 2025 is alle maatschappelijk energiezuinig. Voor het eerste onderdeel heeft de gemeente heldere 

doelstellingen geformuleerd om de ambitie te verwezenlijken. Als deze doelstellingen worden bezien in het licht van de 

ambitie, dan kan worden opgemaakt dat het gemeentehuis in 2025 een verbeterde isolatie moet hebben, installaties 

moeten zijn vernieuwd, zuiniger apparaten in gebruik zijn genomen, de opwekkingscapaciteit is vergroot, het 

gebruikersgedrag is gericht op besparen en dat over al deze bereikte doelen wordt gecommuniceerd om anderen te 

inspireren. 

 

Het tweede deel van de ambitie spitst zich toe op de verduurzaming van al het maatschappelijk vastgoed. Dat moet in 

2025 energiezuinig zijn en beschikken over Label A+. Op basis hiervan is concreet en meetbaar gemaakt waar het 

maatschappelijk vastgoed in 2025 aan moet voldoen. De gemeente heeft hiervoor echter geen beleidsdoelen 

opgesteld voor de korte, middellange en lange termijn waaruit kan worden opgemaakt hoe de gemeente tot de 

verwezenlijking van deze ambitie wil komen. 

2.1.4. Duurzame mobiliteit 

Ten aanzien van mobiliteit is in het Richtinggevend Plan de ambitie van de gemeente Lisse geformuleerd om in 2030 

de gerelateerde CO2 emissies 25% lager te laten zijn dan in 1990. Hiermee wordt er dus direct een lange termijn 

indicator geformuleerd. De uitwerking hiervan moet via een mobiliteitsplan gebeuren. 

 

De gemeenteraad van Lisse heeft in januari 2018 besloten een concept mobiliteitsplan6 ter inspraak voor te leggen. De 

gemeenteraad van Lisse heeft in januari 2018 besloten een concept mobiliteitsplan7 ter inspraak voor te leggen. Na de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bleek dat dit plan toch niet goed genoeg was voor de context waarin de 

gemeente zich bevond. Inmiddels is een start gemaakt met een nieuw plan.  

 

In tegenstelling tot wat het Richtinggevend Plan beoogt, kende het concept mobiliteitsplan geen stapsgewijze 

uitwerking op het gebied van emissiereductie. Er werd hier alleen gesproken over ‘Duurzaamheid: de gewenste afname 

van de CO2-emissie door het verkeer’ zonder concreet in te gaan op een procentuele afname en tijdsspanne. De link 

met de ambitie op mobiliteit werd verder niet expliciet gemaakt door middel van bijvoorbeeld een directe verwijzing 

naar het Richtinggevend Plan. Wij constateren daarnaast dat de lijnen, zoals deze in het Richtinggevend Plan zijn 

omschreven, gedeeltelijk wel terug komen in het concept mobiliteitsplan als speerpunten maar dat hier geen concrete 

indicatoren aan worden verbonden. Dit moet uiting krijgen in een mobiliteitsagenda, die op haar beurt moet worden 

vertaald in een voortschrijdend actie- en uitvoeringsprogramma met een doorkijk van 1 tot 4 jaar. Bij de vertaling in 

van speerpunten in programma’s staan we in 2.2.1 verder stil.    

 

Ook aan de regionale samenwerking met Holland Rijnland en de dialoog met de Keukenhof worden geen concrete 

doelstellingen verbonden. Zo wordt in het Richtinggevend Plan niet duidelijk gemaakt wat voor rol Lisse dient te 

spelen in de samenwerking met Holland Rijnland en de Keukenhof en worden er geen indicatoren vastgesteld 

waarmee de samenwerking kan worden gevolgd. Vanuit de zes grof gedefinieerde lijnen is op deze manier niet 

herleidbaar wat er wanneer op lokaal niveau bereikt dient te worden en wanneer welke doelen op regionaal niveau 

moeten worden behaald.  

 

6 Concept Mobiliteitsplan Lisse, ter inzage gelegd; besloten door de gemeenteraad van Lisse d.d. 25-01-2018 

7 Concept Mobiliteitsplan Lisse, ter inzage gelegd; besloten door de gemeenteraad van Lisse d.d. 25-01-2018 
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2.1.5. Circulaire economie 

Lisse wil in 2040 een circulaire economie hebben. De ambitie voor circulaire economie is concreet gedefinieerd en 

geformuleerd. Hier zijn vervolgens vijf circulaire thema’s aan gekoppeld waar de gemeente Lisse op in wil zetten. Wij 

constateren echter dat In het Richtinggevend Plan alleen voor ‘1. eigen gemeentelijke activiteiten’ een concrete 

indicator voor de korte termijn en middellange termijn wordt opgenomen. In het Richtinggevend Plan staat namelijk 

dat er wordt beoogd dat er in 2020 50% MVI verantwoord wordt ingekocht en dat dit er in 2025 >95% MVI 

verantwoord moet worden ingekocht. Hiermee wordt er aan dit thema dus een concrete indicator voor de korte en 

middellange termijn gekoppeld.  

 

De andere vier thema’s uit het Richtinggevend Plan zijn verder niet uitgewerkt naar concrete doelstellingen en 

bijbehorende indicatoren voor de korte, middellange en lange termijn. 

2.2. Benoemde maatregelen en instrumenten 

In deze paragraaf staan we per ambitie stil bij welke maatregelen en of instrumenten er zijn geformuleerd. Ook kijken 

we of herleidbaar is gemaakt hoe de maatregelen moeten bij dragen aan de doelstellingen en of er rekening is 

gehouden met alternatieve maatregelen.   

 

Sinds het vaststellen van de duurzaamheidsambities in 2016 zijn er maatregelenpakketten opgesteld om deze ambities 

te vertalen naar een aanpak en resultaten. Ten eerste is het Maatregelenpakket 2016-2017 vastgesteld, uitgevoerd en 

geëvalueerd8. Mede op basis van deze evaluatie is vervolgens het Maatregelenpakket 2017-2018 vastgesteld en 

uitgevoerd. Met de inwerkingtreding van het Richtinggevend Plan geeft de gemeente vervolgens aan wat er in 2018 en 

2019 op korte termijn moet worden opgepakt en wordt er een ‘aanpak 2018-2025’ voor de lange termijn opgenomen. 

Wij constateren dat er – na de korte termijn maatregelen 2018-2019 uit het Richtinggevend Plan – voor geen van de 

vier ambities een tweejaarlijks uitvoeringsprogramma is opgesteld.  

2.2.1. Energieneutraal in 2040 

Korte termijn 

De ambitie dat Lisse in 2040 energieneutraal is, is in het Richtinggevend Plan onderverdeeld in lokale en bovenlokale 

acties.  

 

De verduurzaming van bestaande woningen is aangemerkt als een lokale aangelegenheid, maar maatregelen om 

hiertoe te komen zijn niet gestructureerd vertaald in het Maatregelenpakket 2017-2018. In het Richtinggevend Plan en 

in het coalitieakkoord (2018) is sprake van het uitbreiden van de duurzaamheidsleningen. In het Maatregelenpakket is 

niet gestructureerd opgenomen welke maatregelen Lisse treft op het gebied van de verduurzaming van lokale 

woningen, de buurtgerichte aanpak en hoe de gemeente Lisse wil vaststellen dat er bij nieuwbouw van woningen en 

bedrijven geen aardgasaansluiting mag worden toegepast. 

 

Daarnaast is het plan, dat de gemeente Lisse in 2018 heeft gemaakt, om te komen tot een zonneweide aan de 

Loosterweg-Zuid niet herleidbaar aan de ambities uit het Richtinggevend Plan. Noch is de maatregel op een 

 

8 Terugblik uitvoering duurzaamheid Maatregelenpakket 2016-2017, eindversie  
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gestructureerde manier uitgewerkt.9 Op basis van het raadsinformatiesysteem is enkel een presentatie raadpleegbaar 

en een document dat de stand van zaken weergeeft. De gemeente heeft dit plan on hold gezet na negatief advies van 

de provincie10. Vanuit het ambtelijk wederhoor wordt duidelijk dat men ambtelijk erkent dat het ontwikkelen van een 

Zonneweide kan bijdragen een stap(je) te zetten naar energieneutraal. Dit betrof bewust nog geen uitgewerkt plan, 

omdat de ruimtelijke randvoorwaarden van provinciale zijden weinig ruimte boden. Wel is een haalbaarheidsonderzoek 

uitgevoerd, met positieve uitkomsten. Door een principeverzoek in te dienen heeft de provincie zich moeten uitspreken 

hierover. In de RES staat dan ook niet voor niets dat dit een randvoorwaarde is om de ruimtelijke mogelijkheden te 

verbreden. Deze actie is afgestemd met buurgemeenten die vergelijkbare acties hebben ondernomen, om daarmee 

meer druk op de provincie uit te oefenen om tot beleidswijzigingen te komen. 

 

Uit het Maatregelenpakket voor 2017-2018 blijkt vervolgens dat alle maatregelen voor de verwezenlijking van de 

ambitie op Energie alleen op regionale schaal worden genomen. De gemeente Lisse heeft 5 uur (in HLT-verband) ter 

beschikking gesteld voor de uitvoering van het Holland Rijnland Energieakkoord. Daarnaast heeft de gemeente Lisse 

als maatregel opgenomen dat de uitkomsten van het energieakkoord in de toekomstige beleids- en 

uitvoeringsplannen van de betreffende domeinen worden opgenomen en geld wordt gereserveerd voor de uitvoering. 

In het Maatregelenpakket 2017-2018 is niet herleidbaar gemaakt hoe de maatregelen een bijdrage aan leveren aan de 

lokale en regionale componenten die zijn gedefinieerd in het Richtinggevend Plan.  

 

Door het ondertekenen van het Energieakkoord Holland Rijnland in 2017 heeft Lisse invulling gegeven aan de eigen 

ambitie om het duurzaamheidsbeleid deels op regionaal niveau te laten plaatsvinden. In het collegebesluit en, later, in 

het raadvoorstel is de verbinding met de ambitie om Lisse in 2040 energieneutraal te maken benoemd.11 In het 

collegebesluit is ook opgenomen dat de uitwerking van het akkoord moet worden opgenomen in een nieuw 

Maatregelenpakket duurzaamheid. Daarmee is de verwevenheid tussen het Energieakkoord Holland Rijnland en eigen 

ambities en Maatregelenpakketten van de gemeente Lisse herleidbaar gemaakt.  

 

De gemeente Lisse heeft in het Richtinggevend Plan de ambitie opgenomen om regionaal samen te werken op het 

gebied van de warmtetransitie en gasloze infrastructuur. Dit betreffen twee beleidsvelden die worden gekenmerkt door 

consequenties die vanuit financieel en ruimtelijk perspectief omvangrijk en ingrijpend zijn. Er moet worden opgemerkt 

dat bij de totstandkoming van het Holland Rijnland Energieakkoord niet specifiek is benoemd hoe invulling wordt 

gegeven aan het doel uit het Richtinggevend Plan dat regionale samenwerking op het gebied van de warmtetransitie 

en de gasloze infrastructuur bijdraagt aan een energieneutraal Lisse in 2040. Ook is niet verwezen naar de eventuele 

financiële gevolgen of risico’s van het in regionaal verband vormgeven van een warmtetransitie en ontwikkelen van 

bijbehorende infrastructuur. Uit het ambtelijk wederhoor blijkt dat Lisse op basis van de (concept) RES die is opgesteld 

in de regio een Lokale Energiestrategie en Warmtetransitievisie uitwerkt die dienen als concreter kader. 

 

 

9 Presentatie Richtinggevend Plan, 17 januari 2019. 

10 Raadsbrief ‘Stand van zaken zonneweide Loosterweg-Zuid’, 7 mei 2019. 
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Middellange en lange termijn 

Voor de middellange en lange termijn zijn de maatregelen niet gestructureerd uitgewerkt in een Maatregelenpakket. 

De context waarbinnen Lisse maatregelen neemt en de instrumenten ontwikkelt met oog op de buurtgerichte aanpak, 

kwamen kort na de vaststelling van dat plan kwam het Rijksbeleid op het gebied van duurzaamheid in een 

stroomversnelling. In 2017 trad een nieuw kabinet aan dat ging werken aan een Klimaat- en Energieakkoord waarin de 

ambities werden opgeschreven voor de verduurzaming van Nederland. Dit akkoord heeft met name een grote impact 

op zowel de opzet als uitvoering van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Lisse, omdat de afspraken van 

maatschappelijke partners onder andere leidde tot nieuwe wetgeving, maar ook tot nieuwe plichten voor gemeente.  

 

Dat heeft effect gehad op het benoemen van de maatregelen en instrumenten. Dit leidde namelijk tot het opstarten 

van nieuwe trajecten waarin de maatregelen en instrumenten worden bepaald, zoals de regionale energiestrategie en 

de transitievisie warmte die nu door Lisse worden uitgewerkt. Tot op heden heeft de gemeente Lisse slechts beperkt 

herleidbaar gemaakt dat deze nieuwe trajecten ook een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de ambities zoals 

vastgesteld in het Richtinggevend Plan. 

 

We hebben niet kunnen vaststellen of bij de totstandkoming van het Maatregelenpakket en de keuze voor 

instrumentarium is gekeken naar alternatieven. 

2.2.2. Maatschappelijk vastgoed 

Korte termijn 

Verduurzaming gemeentehuis 

De verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is voor de gemeente Lisse belangrijk vanwege de voorbeeldfunctie 

die het voor zichzelf ziet. Het gemeentehuis heeft, vanwege de symbolische waarde, de meeste prioriteit voor de 

gemeente Lisse. De maatregelen die hiervoor worden voorgesteld, zijn rechtstreeks te herleiden tot de ambitie. Daarin 

staat opgenomen dat ten minste drie objecten in 2025 energieneutraal moeten zijn (nul-op-de-meter).  

 

Betrokkenheid raad bij Holland Rijnland Energieakkoord 

Bij het proces dat leidde tot het Holland Rijnland Energieakkoord moet een opmerking worden gemaakt ten 

aanzien de betrokkenheid van de raad. De positie en de betrokkenheid van de gemeenteraad bij het aangaan van 

regionale samenwerkingsverbanden  dient zorgvuldig dient te worden bekeken. Dit is noodzakelijk omdat de raad 

in staat moet zijn haar controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol goed te kunnen blijven 

vervullen, ook wanneer er bovenlokaal wordt samengewerkt.  Formeel bezien is en blijven de bevoegdheden van de 

raden intact bij samenwerkingsverbanden. De raad stelt bijvoorbeeld kaders waarbinnen het college heeft te 

functioneren en die het college heeft uit te voeren. Dat geldt ook voor die domeinen waarop het college 

samenwerkt met andere gemeenten. Als er geld nodig is, moet de raad daarover beslissen. De raad kan het college 

ook aanspreken op de uitvoering van de taken die samen met andere gemeenten worden uitgevoerd.  

 

In het collegebesluit van 20 juni 2017 is opgenomen dat instemming van de gemeenteraad was gewenst met het 

Holland Rijnland Energieakkoord. De ondertekening van het Holland Rijnland Energieakkoord vond plaats op 27 

september 2017. Dat was voordat de raad formeel in de gelegenheid is gesteld om hierover te spreken. Maar het 

voorstel is op 12 oktober 2017 in de commissie besproken. Hierdoor is de raad niet - of slechts beperkt - de 

mogelijkheid geboden om met het college in gesprek te gaan over het nut en noodzaak van deze vorm van 

regionale samenwerking.   
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Verduurzaming ander gemeentelijk vastgoed 

Voor het andere onderdeel van de ambitie, de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, heeft de gemeente Lisse 

in het Maatregelenpakket 2017-2018 gestructureerd maatregelen benoemd voor de verduurzaming van het overig 

gemeentelijk vastgoed. Daarbij moet worden opgemerkt dat op basis van het Maatregelenpakket niet kan worden 

opgemaakt of deze maatregelen een bijdrage leveren aan de verduurzaming van alle maatschappelijke 

vastgoedobjecten, omdat geen definiëring heeft plaatsgevonden en ook geen lijst is opgenomen van alle objecten die 

daar onder vallen. Het Maatregelenpakket gaat primair in op gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente Lisse 

en/of in beheer zijn van de stichting Bescal.  

 

In het Richtinggevend Plan stond bij de voortgang van de ambities opgenomen dat er nog geen complete lijst is van 

het maatschappelijk vastgoed met bijbehorende energielabels. In het plan werd daarom aangekondigd dat het 

opstellen van deze lijst wordt opgenomen in het Maatregelenpakket 2017-2018.12 Deze maatregel is opgenomen in het 

Maatregelenpakket, maar daar is niet op een gestructureerde manier verwezen naar de opmerking in het 

Richtinggevend Plan. 

 

Verduurzaming scholen en sportaccommodaties 

De gemeente Lisse heeft in het Maatregelenpakket 2017-2018 gestructureerde maatregelen benoemd voor de 

verduurzaming van scholen en sportaccommodaties. Deze onderverdeling is niet direct te herleiden naar het 

Richtinggevend Plan.  

 

De maatregel om deel te nemen aan de pilot Schooldakenrevolutie is op een gestructureerde manier benoemd. Uit de 

raadsbrief blijkt namelijk aan welke onderwerpen de gemeente Lisse zich heeft gecommitteerd. In de raadsbrief staat 

overigens opgenomen dat de deze maatregel bijdraagt aan de ambitie om Lisse energieneutraal te maken en niet dat 

deze ambitie een bijdrage levert aan de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, terwijl dat wel het geval is. 13 

 

Uit dit Maatregelenpakket valt niet op te maken welke rol de gemeente voor zichzelf ziet bij dit onderdeel van de 

verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Lisse heeft opgenomen dat het voorlichtingsbijeenkomsten organiseert 

voor de verduurzaming van schoolgebouwen en sportaccommodaties waar de mogelijkheden tot verduurzaming en de 

financiering daarvan moeten worden toegelicht. In het Richtinggevend Plan staat dat duidelijkheid over de rolinname 

van gemeenten randvoorwaardelijk is aan het duurzaamheidsbeleid. Dat kan ook niet worden opgemaakt uit het 

voorgestelde instrumentarium, omdat de gemeente Lisse daar geen concrete voorbeelden bij geeft. Er is niet 

geëxpliciteerd wat het doel is van het overleg met sportfondsen Lisse en hoe deze maatregel bijdraagt aan de 

verwezenlijking van de duurzaamheidsambities.   

 

Inkopen duurzame energie 

De maatregel die het inkopen van duurzame energie betreft, is een maatregel die past bij de voorbeeldfunctie van de 

gemeente en rol van aanjager die de gemeente Lisse voor zichzelf ziet. Uit het Maatregelenpakket 2017-2018 blijkt de 

verwevenheid met de verduurzaming van het gemeentehuis en overig gemeentelijk vastgoed en wordt aangegeven 

dat tot inkoop kan worden overgegaan als duidelijk is hoeveel de gemeentelijke gebouwen zelf aan energie kunnen 

opwekken. 

 

We hebben niet kunnen vaststellen of bij de totstandkoming van het Maatregelenpakket en de keuze voor 

instrumentarium voor de korte termijn is gekeken naar alternatieven. 

 

12 Richtinggevend Plan Lisse Duurzaam 2040, p. 9. 

13 Raadsbrief ‘Intentieverklaring en pilot Schooldakrevolutie Holland Rijnland’, 7 mei 2019. 
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Middellange en lange termijn 

De maatregelen voor de middellange en lange termijn zijn niet gestructureerd vertaald naar een Maatregelenpakket. 

De doelstellingen zijn niet uitgesplitst naar maatregelen voor verschillende typen accommodatie, zoals is gedaan voor 

de korte termijn.  

 

Uit het Richtinggevend Plan valt op te maken dat voor alle gemeentelijke gebouwen geldt dat de gemeente tot doel 

had om in 2019 een energiescan te hebben uitgevoerd. Tevens moesten in 2019 de maatregelen om te komen tot een 

energielabel A+ zijn opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan. Deze twee doelstellingen zijn duidelijk herleidbaar 

naar de ambities, maar er is niet op een gestructureerde manier benoemd welke maatregelen hiermee worden 

bedoeld. 

 

De voorgestelde maatregelen op het gebied van de verduurzaming van sportaccommodaties vormen een continuering 

van de maatregelen uit het Maatregelenpakket 2016-2017. Deze maatregelen dragen bij aan de middellange termijn 

doelstelling in het Richtinggevend Plan om in de periode 2018-2025 met maatschappelijke partners in gesprek te gaan 

om te komen tot een aanpak van de verduurzaming maatschappelijk vastgoed, maar dit is niet expliciet gemaakt. De 

concrete bijdrage aan de ambities uit het Richtinggevend Plan is daarmee niet direct herleidbaar.  

2.2.3. Duurzame mobiliteit 

Korte termijn  

Er kan impliciet worden opgemaakt dat de drie korte termijn maatregelen uit het Maatregelenpakket 2017-2018 bij 

zouden moeten dragen aan de zes grover gedefinieerde ontwikkellijnen uit in het Richtinggevend Plan. Immers, het 

opstellen van een vervoersplan voor de gemeentelijke organisatie (A) heeft een directe relatie met lijn 1 (Voertuigen op 

fossiele brandstoffen vervangen voor elektrische voertuigen; eigen wagenpark). Maatregel B, ofwel de ingezette koers 

op het thema deelauto’s doorzetten, kan direct worden geplaatst onder lijn 3. (Deelauto gebruik stimuleren en 

faciliteren). Tenslotte heeft maatregel C (de ingezette koers op thema laadinfrastructuur doorzetten) een directe link 

met het stimuleren en faciliteren van elektrisch vervoer bij derden (lijn 2).  

 

Voornoemde koppeling tussen de ontwikkellijnen en de maatregelen uit het Maatregelenpakket 2017-2018 wordt 

echter niet expliciet gemaakt. Er wordt dus niet herleidbaar gemaakt hoe de voorgenomen inspanningen bijdragen aan 

het verwezenlijken van de ambitie. Dit is in de praktijk ook weerbarstig omdat we eerder al constateerden dat er aan 

deze ontwikkellijnen geen concrete doelstellingen met daaraan gekoppelde indicatoren zijn opgesteld (paragraaf 2.1). 

Dit maakt het gecompliceerd om te achterhalen hoe deze maatregelen daadwerkelijk bij dragen aan de ambitie ten 

aanzien van duurzame mobiliteit.  

 

De drie korte termijn maatregelen zijn verder wel concreet geformuleerd en gestructureerd benoemd in één 

Maatregelenpakket 2017-2018 dat door de raad is vastgesteld. Uit alle drie de maatregelen komt duidelijk de visie van 

Lisse op duurzaamheid naar voren. Namelijk, dat de gemeente een voorbeeldfunctie moet vertonen met de eigen 

werkorganisatie (maatregel A), informatieverstrekkend moet zijn (maatregel B) en de samenleving moet uitnodigen in 

de verduurzamingsopgave. Op basis van de documenten en gesprekken hebben we echter niet kunnen vaststellen of 

bij de totstandkoming van het Maatregelenpakket 2017-2018 en de keuze voor instrumentarium voor de korte termijn 

is gekeken naar alternatieven. 
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Middellange en lange termijn 

Het doel van de middellange termijn en lange termijn maatregelen is dat ze een bijdrage moeten leveren aan de 

grover gedefinieerde zes ontwikkellijnen. Net als bij de korte termijn doelstellingen heeft het specificeren van de 

bijdrage van de middellange en lange termijn maatregelen niet plaats gevonden. Met andere woorden, een directe 

koppeling tussen de zes grove lijnen en de middellange termijn maatregelen is niet gemaakt.  

 

We constateren bovendien dat, in tegenstelling tot wat een van de randvoorwaarden van het Richtinggevend Plan 

beoogt, de middellange termijn aanpak niet is doorvertaald naar een tweejarig werkprogramma. Vanaf 2019 is er 

namelijk geen Maatregelenpakket 2019-2020 meer opgesteld voor mobiliteit. Een uitwerking van een 

mobiliteitsagenda met een bijbehorend voortschrijdend actie- en uitvoeringsprogramma, zoals aangekondigd in het 

concept Mobiliteitsplan Lisse, hebben wij niet aangetroffen. We zien daarnaast vanaf 2018. Planvorming en het 

benoemen van instrumenten verschuift sindsdien meer naar Holland Rijnland-verband. Hier staan we uitgebreider bij 

stil in paragraaf 3.1 ten aanzien van de uitvoering van de maatregelen uit het Richtinggevend Plan.   

 

Vanwege het ontbreken van een concreet Maatregelenpakket op middellange en lange termijn hebben we tenslotte 

niet kunnen vaststellen of bij de totstandkoming van het Maatregelenpakket en de keuze voor instrumentarium voor 

de lange en middellange termijn is gekeken naar alternatieven. 

2.2.4. Circulaire economie 

Korte termijn  

In het Richtinggevend Plan is er een expliciete verwijzing naar hoe maatregel A bij moet dragen aan de verwezenlijking 

van de doelstellingen op thema 1 (het richten van de eigen gemeentelijke activiteiten op circulair gedrag en inkoop c.q. 

aanbesteding volgens circulaire richtlijnen). Het Richtinggevend Plan stelt dat Lisse ondertekenaar is van het Manifest 

MVI en dat een actieplan al in de maak is. Onderdeel van deze aanpak is het voornemen om in 2020 de helft van de 

inkopen (in euro’s gemeten) volgens MVI-criteria uit te voeren. In 2025 moet dat 95% zijn. 

 

Voor Maatregel B kunnen we alleen impliciet opmaken  hoe de maatregel uit het Richtinggevend Plan zou moeten 

bijdragen en aan de vijf circulaire thema’s voor Lisse.  grover gedefinieerde ontwikkellijnen uit in het Richtinggevend 

Plan. Maatregel B, ofwel het uitwerken van de Upcycle aanpak in samenwerking met de kan direct worden geplaatst 

onder lijn 4, te weten het hergebruiken van reststoffen en afvalstromen naar hoogwaardige benutting. Voornoemde 

koppeling tussen wordt echter niet expliciet gemaakt bij het introduceren van de maatregel. Het is niet herleidbaar 

gemaakt hoe de voorgenomen inspanning moet bijdragen aan het behalen van de doelstelling. Dit is in de praktijk ook 

weerbarstig omdat we eerder al constateerden dat er op dit thema geen concrete doelstellingen met daaraan 

gekoppelde indicatoren zijn opgesteld (paragraaf 2.1).  

 

Voor beide maatregelen geldt dat we niet hebben kunnen constateren of er alternatieven voor de maatregelen zijn 

overwogen. Bekend is wel dat maatregel A rondom MVI voortkomt uit een landelijke ontwikkeling die in 2016 op de 

voet is gevolgd door het bestuur en besproken is tijdens een commissievergadering14  

 

Middellange en lange termijn  

Het doel van de middellange termijn en lange termijn maatregelen uit het Richtinggevend Plan is dat deze bijdragen 

aan de vijf grover gedefinieerde circulaire  thema’s. De koppeling met deze thema’s is echter niet expliciet gelegd. Ook 

 

14 Mail Wethouder Nieuwenhuis Toezegging Over Manifest Duurzaam Inkopen. d.d. 2016-11-23 
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zijn er in navolging van het Maatregelenpakket van 2017-2018 geen tussenmijlpalen meer gedefinieerd in tweejarige 

uitvoeringsprogramma’s. De doelstellingen zijn in tegenstelling tot de korte termijn doelstellingen niet meer concreet 

en meetbaar15 geformuleerd.  

 

Het doel van de middellange termijn en lange termijn maatregelen is dat ze een bijdrage moeten leveren aan de vijf 

door Lisse bepaalde circulaire thema’s. Echter, het expliciet maken van de bijdrage van de middellange en lange termijn 

maatregelen aan deze thema’s heeft niet gevonden. Dat, terwijl ze alle drie impliciet onder de circulaire thema’s 

geplaatst kunnen worden (C->3, D->2, E-> 4). Het inzichtelijk maken van de bijdrage aan deze lijnen wordt ook 

bemoeilijkt omdat we eerder al vernamen dat de thema’s, m.u.v. MVI, niet zijn uitgewerkt naar doelstellingen en 

indicatoren. 

 

We constateren bovendien dat, in tegenstelling tot wat een van de randvoorwaarden van het Richtinggevend Plan 

beoogt, de middellange termijn aanpak niet is doorvertaald naar een tweejarig werkprogramma. Vanaf 2019 is er 

namelijk geen Maatregelenpakket 2019-2020 meer opgesteld voor circulaire economie. Vanwege het ontbreken van 

een concreet Maatregelenpakket op middellange en lange termijn hebben we ook niet kunnen vaststellen of bij de 

totstandkoming van het Maatregelenpakket en de keuze voor instrumentarium voor de middellange en lange termijn is 

gekeken naar alternatieven. 

2.3. Duurzaamheid in de begroting en samenhang met beleidsvelden 

Duurzaamheid is een ‘way of life’ staat in het coalitieakkoord.16 Met deze opmerking sluit het college aan bij de 

randvoorwaarde die is opgenomen in het Richtinggevend Plan. Daarin staat dat duurzaamheid ‘integraal en op een 

hoog inhoudelijk niveau onderdeel is van alle overwegingen en besluiten die de gemeente neemt. Duurzaamheid moet 

ook een vaste plaats krijgen binnen alle gemeentelijke domeinen en is onderdeel van ieder college- en raadsvoorstel 

en onderdeel van iedere samenwerking.17 

 

Als vervolgens wordt gekeken naar inbedding in de P&C-cyclus via de programmabegrotingen 2017-2020, 2018-2021 

en 2019-2022, dan maakt duurzaamheid onderdeel uit van alle beleidsterreinen door bij elk programma te vermelden 

wat de duurzaamheidsbijdrage is. Uit de gesprekken blijkt dat duurzaamheid ook vast onderdeel is van raad- en 

collegestukken. Niet door alle raadsleden wordt dit beeld herkend. Hoewel voor dit onderzoek niet alle verschenen 

raad- en collegestukken zijn geraadpleegd, kan dit beeld, op basis van de geraadpleegde documenten (Bijlage 1: 

Hoofdstuk 3), toch worden bevestigd.  

 

Uit de gesprekken blijkt ook dat de wijze waarop dit verplichte onderdeel wordt ingevuld, de afgelopen jaren is 

veranderd. In vergelijking met de beginfase wordt anders met dit in te vullen vakje omgegaan. Uit de gesprekken blijkt 

dat het voorheen werd geaccepteerd als het vakje leeg werd gelaten of als er ‘niet van toepassing’ werd ingevuld. Het 

eigenaarschap wordt echter niet door alle geïnterviewden gevoeld. Er wordt aangegeven dat de impact van hun werk 

op het duurzaamheidsbeleid niet in alle gevallen duidelijk is.18  

 

 

15 Bijvoorbeeld: de gemeente wil eind 2018 een actieplan MVI opgesteld hebben door een externe partij.  

16 Coalitieakkoord 2018-2022, 4. 

17 Richtinggevend Plan Lisse Duurzaam 2040, p. 5. 

18 Interview ambtelijke organisatie, 19 februari 2020. 
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De ambtelijke organisatie maakt op dit moment een ontwikkeling door waarbij het team duurzaamheid zich 

hoofdzakelijk zal richten op energie en warmte. De overige ambities worden elders in de organisatie belegd. Deze 

organisatieontwikkeling is erop gericht om de verankering van het duurzaamheidsbeleid verder te versterken en er 

daarmee voor te zorgen dat het duurzaamheidsbeleid integraal wordt opgezet en uitgevoerd en onderdeel wordt van 

het takenpakket van alle beleidsambtenaren.  

 

De deelnemende medewerkers aan de ambtelijke werksessie actief zijn op verschillende beleidsterreinen. Zij merken op 

dat bij de totstandkoming van het beleid de onderlinge samenhang tussen beleidsterreinen geen rol heeft gespeeld. 

Het beleid is niet in afstemming met andere afdelingen opgesteld, maar medewerkers hebben het gevoel dat het 

beleid ‘er opeens was’.19  

 

Dat de ontwikkeling is ingezet naar een meer samenhangende aanpak van duurzaamheid is met name inzichtelijk op 

het gebied van sociale duurzaamheid. Duurzaamheid rust ook wel op de pijlers people, planet, profit. Vanuit de afdeling 

maatschappelijke ontwikkeling wordt de impact van hun werkzaamheden op het gebied van duurzaamheid langs die 

drie pijlers gedefinieerd. De koppeling maken tussen sociale vraagstukken en verduurzaming is ook een wens die in 

Lisse bestuurlijk leeft. In het gesprek met de wethouders werd duidelijk dat zij wensen dat sociale duurzaamheid 

onderdeel wordt van nieuw te vormen duurzaamheidsbeleid, door te zoeken naar slimme verbindingen en 

koppelkansen.20 Ook de recent vastgestelde werkwijze duurzame gebiedsontwikkeling is een manier om de integraliteit 

van duurzaamheid te versterken. Volgens ambtenaren is deze werkwijze zowel bij nieuwbouw, als bij (her)inrichting van 

de openbare ruimte als bij nieuw- of verbouw van maatschappelijk vastgoed duurzaamheid het antwoord om de 

verschillende afdelingen/disciplines met elkaar te laten samenwerken en dezelfde taal te laten spreken 

 

Uit de ambtelijke gesprekken kwam naar voren dat de borging van duurzaamheid in de lijn weliswaar wordt herkend, 

maar dat ambtenaren zich maar wisselend eigenaar voelen van het richtinggevend pan. Het duurzaamheidsteam 

probeert hierbij te ondersteunen in een adviserende rol. Het team beschikt over de mogelijkheid om capaciteit aan de 

domeinen beschikbaar te stellen indien zij hier om vragen (‘uren voor de buren’) maar beleidsambtenaren maken hier 

beperkt gebruik van.  

2.4. Betrokkenheid inwoners en ondernemers 

Volgens het Richtinggevend Plan zijn de duurzaamheidsambities in nauwe samenwerking tot stand gekomen tussen de 

gemeente Lisse en het Duurzaamheidsplatform. Dit wordt bevestigd door gesprekken met zowel ambtenaren als 

inwoners21. Vanuit de gespreksronde blijkt dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, 

vertegenwoordigd via het Duurzaamheidsplatform in de beleidsontwikkelingsfase expliciet zijn gevraagd mee te 

schrijven aan het plan. De wethouder hechtte er namelijk waarde aan om de belangen en perspectieven van deze 

stakeholders in de ambities van de gemeente Lisse terug te laten komen. De ambities zijn in die zin bepaald op basis 

van wat de wethouder en een vertegenwoordiging van belangrijke stakeholders belangrijk vonden. Ook de aan de 

ambities gekoppelde Maatregelenpakketten van 2016-2017 en 2017-2018 in samenwerking met het 

Duurzaamheidsplatform opgesteld22. Het betrekken van inwoners en ondernemers hierbij sluit aan bij het uitgangspunt 

 

19 Interview ambtelijke organisatie, 19 februari 2020. 

20 Interview wethouders, 21 februari 2020. 

21 Maatregelenpakket 2017-2018, p. 3 / Interview vertegenwoordiging inwoners, d.d. 12 februari 2020   

22 Jaarverslag 2017 gemeente Lisse  
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in de visie van het duurzaamheidsbeleid dat de gemeente Lisse haar omgeving stimuleert en faciliteert om actief te 

werken aan een duurzame samenleving.  

 

Vanaf de oplevering van het Richtinggevend Plan krijgt het Duurzaamheidsplatform een andere rol. In het 

Maatregelenpakket 2017-2018 staat expliciet vermeld dat de rol van het platform met ingang van 2018 ‘zal veranderen 

van inhoudelijk meedenken over de op te stellen ambities en maatregelen, naar het vervullen van een 

klankbordfunctie’. Het Duurzaamheidsplatform krijgt daarmee bij de uitvoering van het beleid een meer reagerende in 

plaats van een creërende rolinvulling. Bij de betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de uitvoering van het 

beleid wordt in paragraaf 3.3 uitgebreider stil gestaan.  

2.5. Tussenbalans opzet 

a. De ambities omtrent duurzaamheid 

zijn concreet geformuleerd en zijn 

vertaald in concrete, meetbare en 

realistische beleidsdoelen en 

indicatoren voor de korte, 

middellange en lange termijn.  

De ambities van de gemeente in het Richtinggevend Plan zijn concreet geformuleerd. De ambities zijn 

slechts ten dele vertaald naar concrete, meetbare en realistische beleidsdoelen en indicatoren voor de 

korte, middellange en lange termijn. Hierdoor is het Richtinggevend Plan te weinig richtinggevend voor 

de uitvoering. 

 

De ambitie om in 2025 alle maatschappelijk vastgoed energiezuinig te laten zijn en drie objecten 

energieneutraal, waaronder het gemeentehuis, is het meest concreet geformuleerd. Deze ambitie is 

vertaald naar heldere beleidsdoelstellingen en indicatoren waaruit blijkt wanneer de ambitie voltooid 

moet zijn en welke doelen moeten zijn behaald.  

 

Ook binnen ambities bestaan verschillen en zijn er beleidsdoelen die niet allemaal concreet, meetbaar 

en realistisch zijn. Zo beschikt de aanpak voor de gebouwde omgeving niet over meetbare 

beleidsdoelen of indicatoren, maar zijn die voor de bedrijvenaanpak wel geformuleerd. Het 

onderscheid tussen korte, middellange en lange termijn is bij het formuleren van de ambities in 

verschillende mate gemaakt.  
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b. Op een gestructureerde manier zijn 

maatregelen en instrumenten 

benoemd  

 

 

 

 

 

 

Er is herleidbaar gemaakt hoe 

ingezette instrumenten en 

maatregelen bijdragen aan de 

realisatie van de vastgestelde 

beleidsdoelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is bij de keuze van instrumenten 

en maatregelen gekeken naar 

verschillende alternatieven. 

De maatregelen en instrumenten zijn niet allemaal op een gestructureerde manier benoemd. Doordat 

de ambities niet in gelijke mate zijn voorzien van concrete, meetbare en realistische beleidsdoelen of 

indicatoren voor de korte, middellange en lange termijn, is de vertaling naar maatregelen en 

instrumenten ongelijksoortig gebeurd. Er is immers uit de doelstellingen niet in alle gevallen duidelijk 

welke doelstelling wanneer moet worden bereikt en met welke indicatoren inzichtelijk gemaakt kan 

worden, wanneer dat het geval is. Met andere woorden: het fundament voor de verdere, op uitvoering 

gerichte beleidsvorming is wankel. 

 

De eerste constatering richt zich op het onderscheid tussen de maatregelen voortvloeiend uit eerdere 

maatregelenpakketten en maatregelen voortvloeiend uit het Richtinggevend Plan. Bij de opzet van het 

beleid (en dus ook bij het bepalen van de voortgang) leidt dit tot onnodige complicaties. Het geheel 

aan te nemen maatregelen is onoverzichtelijk, omdat maatregelen met een uiteenlopende oorsprong 

door elkaar heen lopen. De tweede constatering betreft het feit dat het Richtinggevend Plan 

maatregelen bevat die onder het kopje ‘aanpak’ zijn geschaard. Dat maakt het uitkristalliseren van de 

beleidsdoelen en indicatoren onoverzichtelijk en leidt ertoe dat niet alle ambities op een 

gestructureerde manier zijn vertaald naar maatregelen en instrumenten.  

 

Bij het formuleren van maatregelen en instrumenten is slechts in beperkte mate herleidbaar gemaakt 

hoe en in welke mate deze bijdragen aan de verwezenlijking van de ambities van het Richtinggevend 

Plan. Hierdoor is niet aantoonbaar gemaakt dat met de gekozen maatregelen en instrumenten de 

ambities en doelen behaald kunnen worden. Dat komt onder meer door de hierboven omschreven 

ontwikkeling dat maatregelen uit vorige pakketten doorgang hebben gevonden, terwijl tussentijds 

ambities zijn aangescherpt of veranderd. 

 

De beleidsoverwegingen zijn niet toegelicht bij het bepalen van de instrumenten en maatregelen. 

Daardoor is niet herleidbaar te maken of (voldoende) is gekeken naar verschillende alternatieven.  

c. Duurzaamheid is zichtbaar in 

verschillende onderdelen van de 

begroting en samenhang met andere 

beleidsvelden is duidelijk gemaakt. 

Duurzaamheid is ingebed in de programmabegrotingen en is ook een vast onderdeel van raad- en 

collegestukken. Daardoor is de samenhang tussen de verschillende onderdelen van de begroting en 

samenhang met andere beleidsvelden duidelijk gemaakt. Daarbij moeten twee opmerkingen worden 

gemaakt. Allereerst is de samenhang bij de opzet van het beleid, blijkens de gevoerde gesprekken, 

onvoldoende in samenspraak met de andere beleidsterreinen tot stand gekomen. Daarnaast voelen 

niet alle medewerkers zich verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid, ze ervaren niet allemaal dat 

duurzaamheid ook ‘hun’ werk betreft. Hierdoor is nog geen sprake van een breed gedragen 

eigenaarschap. 

d.  Inwoners en ondernemers zijn actief 

betrokken bij de beleidsontwikkeling 

m.b.t. duurzaamheid. 

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn actief betrokken bij de 

beleidsontwikkeling. Zij zijn, vertegenwoordigd in het Duurzaamheidsplatform, in de 

beleidsontwikkelingsfase expliciet gevraagd mee te schrijven aan het Richtinggevend Plan. 
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3. Uitvoering beleid  

In dit hoofdstuk gaan we in op de uitvoering van het beleid. Een beschrijving van het uitgevoerde beleid staat 

opgenomen in Bijlage 1.  

 

In paragraaf 3.1 staan we stil bij de herleidbaarheid van de uitgevoerde maatregelen en instrumenten. In paragraaf 3.2 

gaan we in op de monitoring. In paragraaf 3.3 staan we stil bij de verwachtingen en de wensen van inwoners en 

ondernemers. In paragraaf 3.3 komen het budget en de capaciteit aan de orde. In paragraaf 3.4 staan we stil bij de 

betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de uitvoering van het beleid. In paragraaf 3.5 tenslotte maken we de 

tussenbalans van de uitvoering van het beleid op aan de hand van een beknopte toetsing van het normenkader. Deze 

toetsing volgt uit de analyses uit paragraaf 3.1 t/m 3.4.  

3.1. Uitgevoerde maatregelen en instrumenten 

In deze paragraaf worden de uitgevoerde maatregelen en instrumenten geanalyseerd. 

3.1.1. Energieneutraal in 2040 

De gemeente Lisse heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen die moeten bijdragen aan de ambitie om Lisse in 

2040 energieneutraal te maken. Door middel van een tweejaarlijkse evaluatie, voortvloeiend in het Richtinggevend 

Plan, is herleidbaar gemaakt wat de vorderingen per ambitie waren. Op  basis van deze eigen evaluatie moet worden 

opgemerkt dat veel van deze maatregelen niet herleidbaar zijn tot het Richtinggevend Plan of het Maatregelenpakket 

2017-2018.  

 

Daaronder valt onder meer deelname aan Nationale Duurzame Huizenroute, Stratenproject, er is een aantal workshops 

gerelateerd aan de wet Versnelling Energietransitie. Daarnaast is de gemeente Lisse samen met woningcorporatie Stek 

een pilot duurzame warmte gestart. Als het gaat om de deelname aan de Nationale Huizenroute of het Stratenproject 

moet worden opgemerkt dat betrokkenheid van de gemeente Lisse niet duidelijk is toegelicht.  

 

Gebouwde omgeving 

De doelstellingen om de gebouwde omgeving van Lisse energieneutraal te maken vertaald naar een procesmaatregel 

die te maken heeft met detachering en het inpassen van de uitkomsten van het Holland Rijnland Energieakkoord in 

lokale regelgeving en beleids- en uitvoeringsplannen. We hebben niet kunnen vaststellen hoe de gemeente Lisse 

herleidbaar heeft gemaakt hoe de uitkomsten uit het Holland Rijnland Energieakkoord zijn geïntegreerd in de eigen 

beleids- en uitvoeringsplannen. 

 

Verduurzaming bebouwde omgeving – lokale aanpak 

De prestatieafspraken met woningcorporatie Stek maakten deel uit van het Richtinggevend Plan. We hebben kunnen 

vaststellen in de prestatieafspraken dat de woningcorporatie aanvullende maatregelen neemt ter verbetering van de 

energetische kwaliteit en dat de gemeente onderzoek doet naar afschaffing van de leges voor nul-op-de-

meterwoningen. We hebben niet herleidbaar kunnen aantonen dat deze maatregelen zijn uitgevoerd.   
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Buurtgerichte aanpak 

Er kan niet worden vastgesteld in hoeverre er uitvoering is gegeven aan de ontwikkeling van een buurtgerichte aanpak. 

Deze zijn ook niet gerelateerd aan de plannen voortvloeiend uit het Klimaatakkoord. 

 

Bedrijvenaanpak 

De voortgang van doelstellingen en de maatregelen voor bedrijven uit het richtinggevend zijn door de gemeente Lisse 

niet herleidbaar gemaakt. 

 

Verdwijnen aansluitplicht gas 

Het afschaffen van de aansluitplicht gas valt op te maken uit de Raadsbrief inzake het convenant aardgasvrije wijken.23 

Door de ondertekening van het convenant Aardgasvrije wijken de raadsbrief die is verstuurd rondom de ondertekening 

van het convenant aardgasvrij in samenwerking met Holland Rijnland is herleidbaar gemaakt dat hiermee wordt 

bijgedragen aan de ambitie om Lisse in 2040 energieneutraal te maken. Gemeenten hebben in de wet Versnelling 

energietransitie de bevoegdheid gekregen om wijken aan te wijzen waarbij de geldende aansluitplicht voor 

netbeheerders komt te vervallen en het convenant is in dat licht gesloten. Op basis van dat convenant zet de gemeente 

zich in om lopende nieuwbouwplannen die nog uitgaan van een aardgasaansluiting, alsnog aardgasloos te maken. 

 

Onderzoek naar warmtemogelijkheden 

De lokale vertaalslag van de RES wordt door de gemeente Lisse verwerkt in de Transitievisie Warmte en de Lokale 

Energiestrategie. De transitievisie warmte legt ten eerste het tijdspad vast waarop wijken van het aardgas gaan. Voor 

wijken die voor 2030 van het aardgas gaan, moet de gemeente het warmtealternatief voor eind 2021 bekend maken. 

De gemeente Lisse heeft in december 2019 een plan van aanpak om tot de transitievisie warmte te komen aan de raad 

aangeboden. Daarin is niet herleidbaar gemaakt wat de verbinding is met de buurtgerichte aanpak en het onderzoek 

naar warmtemogelijkheden uit het Richtinggevend Plan. Uit het ambtelijk wederhoor blijkt dat Lisse - op basis van de 

(concept) RES die is opgesteld in de regio –een Lokale Energiestrategie en Warmtetransitievisie uitwerkt die dienen als 

concreter kader. 

 

In de eigen evaluatie van het duurzaamheidsbeleid door de gemeente Lisse wordt stilgestaan bij de manier waarop 

uitvoeringslijnen van het Holland Rijnland Energieakkoord naar de praktijk zijn vertaald, maar daaruit valt niet op te 

maken in hoeverre dit bijdraagt aan de duurzaamheidsambities van Lisse. De ambitie van Lisse is forser dan die van 

haar regionale partners. Daarbij is niet inzichtelijk is gemaakt of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden 

om die te behalen.  

 

De uitkomsten van het Klimaatakkoord hebben het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Lisse een impuls gegeven. 

De impuls heeft ervoor gezorgd dat de noodzaak voor uitvoeringsplannen urgenter werd. De gemeente Lisse heeft 

daarin veel tijd en energie gestoken in het voldoen aan de nieuwe taken en plichten. Bij de tussentijdse presentatie 

over de voortgang van de energietransitie is gezocht naar samenhang, dat blijkt onder meer uit het feit dat de 

evaluatie van het Richtinggevend Plan, de notitie voor de concept-RES en het plan van aanpak voor de transitievisie 

warmte, gelijktijdig aan de raad zijn aangeboden.  

 

Uit de presentatie die aan de raad is gegeven, blijkt dat de samenhang onvoldoende is geëxpliciteerd. In de presentatie 

en in de bijbehorende documenten is geen verbinding gemaakt tussen de vier bouwstenen en het bereiken van de 

ambities uit het Richtinggevend Plan; daardoor worden ze ogenschijnlijk gepresenteerd als min of meer parallelle 

 

23 Raadsbrief ‘Convenant aardgasvrije nieuwbouw en bestaande bouw Holland Rijnland’, 7 augustus 2018. 
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processen.24 Dat beeld werd bevestigd tijdens de werksessie met de gemeenteraad. Daar leefde zowel het beeld dat 

Lisse is ingehaald door het Klimaatakkoord, als dat het onderwerp duurzaamheid onvoldoende klein en concreet wordt 

gemaakt. De raad gaf ook aan dat onvoldoende is stil gestaan bij de uitvoering van ‘hun’ Richtinggevend Plan.25  

 

Hierdoor heeft er zich op het gebied van energieneutraliteit een vermenging van processen voorgedaan, met een 

onduidelijke prioritering tot gevolg. Dat heeft tot gevolg dat de raad – gevoelsmatig – niet optimaal gebruik kan 

maken van haar kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.  

3.1.2. Maatschappelijk vastgoed 

De afwezigheid van een concreet maatregelenpakket voor de middellange termijn betekent niet dat er geen 

maatregelen zijn genomen. Wij hebben een aantal ontwikkelingen kunnen vaststellen die bijdragen aan de 

verwezenlijking van de doelstelling om het maatschappelijk vastgoed in de gemeente Lisse te verduurzamen.  

 

Inkoop groene energie 

De maatregel om de groene energie in te kopen moet worden dat dit herleidbaar is gemaakt in de evaluatie van het 

maatregelenpakket. Er is niet herleidbaar gemaakt welke maatregelen er door de gemeente zijn uitgevoerd om meer 

zelfvoorzienend te worden. Noch is er herleidbaar gemaakt hoe uitvoering is gegeven aan onderzoeken waar en hoe 

de resterende benodigde energie duurzaam opgewekt in de streek ingekocht kan worden.   

 

Verduurzaming gemeentehuis 

De plaatsing van zonnepanelen is door de gemeente Lisse uitgevoerd. De verdere verduurzaming van het 

gemeentehuis is een complexe opgave. Uit de gesprekken die zijn gevoerd blijkt dat de integraliteit qua afstemming en 

planvorming bij de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen van het gemeentehuis onvoldoende is geweest en niet 

alle stakeholders zijn betrokken. Ook blijkt dat de verduurzamingsopgave nog niet is betrokken bij het meerjarig 

onderhoudsplan voor het gemeentehuis. De ambitie om het gemeentehuis in 2025 op A++ niveau te hebben 

verduurzaamd, vereist meer aandacht dan de in de evaluatie voorgestelde aanvullende onderzoeken.  

 

Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat de maatregelen anno 2020 nog ingeregeld moeten worden in het meerjarig 

onderhoudsplan. Tevens wordt ambtelijk aangegeven dat de verduurzamingsopgave van het gemeentehuis, maar dat 

geldt voor het maatschappelijk vastgoed in algemene zin, in de knel dreigt te komen door een aangekondigde 

bezuiniging op het maatschappelijk vastgoed. 

 

Verduurzaming overig gemeentelijk vastgoed 

Uit de ambtelijk gevoerde gesprekken bleek dat de energiescans in 2019 niet zijn voltooid. Daaruit bleek eveneens dat 

de capaciteitsverdeling binnen HLTSamen in eerste instantie zodanig is ingericht dat er een scan wordt uitgevoerd voor 

de gemeente Hillegom, dan volgt Lisse en daarna Teylingen. 

 

De impact van de energiescans op de middellange en lange termijn is nog niet duidelijk. In de evaluatie staat dat “in de 

komende periode het dan ook zaak is om in 2019 samen met de scholen goed na te denken over de follow-up van de 

energiescans”.26  

 

24 ‘Presentatie energietransitie’, 19 december 2019. 

25 Werksessie gemeenteraad, 3 maart 2020.  

26 Evaluatie Richtinggevend Plan, p.5, d.d. 12 december 2019. 
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In de evaluatie van het duurzaamheidsbeleid staat opgemerkt dat de gemeente het gesprek met de Stichting Bescal 

aangaat, zodra de resultaten van de scans duidelijk zijn.27 Anno 2020 moet hier nog onderzoek naar worden gedaan, zo 

blijkt uit de eigen evaluatie van het duurzaamheidsbeleid.  

 

Uit de gevoerde gesprekken met de ambtelijke organisatie blijkt ook dat er zorgen leven over de verduurzaming van 

het maatschappelijk vastgoed. Deze opgave wordt bemoeilijkt door de aangekondigde bezuinigingen op dit terrein. 

Daarnaast kan op basis van ambtelijke gesprekken de haalbaarheid van de verduurzaming van het bestaande 

maatschappelijke vastgoed worden betwist. Dit vanwege het feit dat dit veelal oude, slecht geïsoleerde panden zijn 

met enkelglas. Binnen de ambtelijke organisatie is momenteel een kwartiermaker aangesteld die een plan van aanpak 

op gaat stellen. Niet kan worden vastgesteld of de staat van het gemeentelijk vastgoed volledig in beeld is gebracht. 

 

Uit de gesprekken die zijn gevoerd, blijkt dat er duidelijkheid bestaat over de ambitie die er is om het maatschappelijk 

vastgoed te verduurzamen. Over de wijze waarop dat moet gebeuren, bestaat echter nog onduidelijkheid. Bovendien 

wordt de technologische ontwikkeling ervaren als dermate snel dat het maken van een inschatting of het gekozen 

zonnepaneel de juiste is, wordt bemoeilijkt. Diverse ambtenaren zijn benaderd door betrokken burgers die – tegen een 

vergoeding – wensten te helpen bij de verduurzamingsopgave van de gemeente Lisse, met name waar het gaat om het 

plaatsen van zonnecollectoren. Onder medewerkers leeft het idee dat er binnen de organisatie behoefte is aan 

aanvullende kennisontwikkeling en bijscholing op het gebied van duurzaamheid, zodat de ‘hoe’-vraag kan worden 

beantwoord.28  

 

De maatregel ‘werkwijze Duurzame Gebiedsonwikkeling’ staat niet opgenomen in het Richtinggevend Plan. Deze 

werkwijze wordt ontwikkeld voor alle drie de HLT-gemeenten. In de opdrachtomschrijving is deze werkwijze indirect 

herleidbaar gemaakt aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Lisse, ‘op dit moment is er nog geen 

gezamenlijk methodisch gemeentelijk instrument dat alle bestuurlijke duurzaamheidsambities van de drie colleges 

structureel weet te vertalen in nieuwe ruimtelijke projecten’.29 Dit draagt bij aan de ambitie tot verduurzaming van het 

(maatschappelijk) vastgoed. In de drie HLT-gemeenten wordt de komende periode veel ontwikkeld. Aangezien voor elk 

project separate duurzaamheidsambities worden vastgesteld, heeft HLTSamen in 2019 uniformiteit aan willen brengen 

in de ambitieniveaus.  

 

Verduurzaming schoolgebouwen 

In het Maatregelenpakket 2017-2018 stond opgenomen dat de gemeente Lisse voornemens was energiescans uit te 

voeren bij een zevental basisscholen in Lisse. Uit het plan van aanpak dat is geschreven blijkt dat de uitvoering 

plaatsvond in 2017 en 2018. Uit de eigen evaluatie is herleidbaar dat deze maatregel is uitgevoerd.  

 

Uit het plan van aanpak bleek dat de gemeente Lisse niet beschikte over voldoende financiële middelen om de 

investeringslasten te dragen. Daarom werd in het plan van aanpak ruimte overgelaten om op zoek te gaan naar 

financieringsvormen. Er moet worden opgemerkt dat de concrete ondernomen stappen niet herleidbaar zijn. Uit de 

notulen van het directieberaad kan wel worden opgemaakt dat het directieberaad in 2018 heeft besloten dat de 

verduurzamingsopgave een aangelegenheid is van de directies van de desbetreffende scholen. De gemeente heeft – 

als reactie daarop – aangeboden dit proces te willen faciliteren. 

 

 

27 Evaluatie duurzaamheidsbeleid, p.4, d.d. 12 december 2019. 

28 Interview ambtelijk, 19 februari 2020. 

29 Opdrachtomschrijving ‘Werkwijze Duurzame Gebiedsontwikkeling’ (DGO), datum onbekend. 
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In mei 2019 heeft het college besloten om deel te nemen aan de pilot Schooldakrevolutie. Uit het collegebesluit blijkt 

dat de raad hierover moet zijn geïnformeerd. In de evaluatie van het duurzaamheidsbeleid staat ook opgenomen dat 

de gemeente Lisse aansluiting heeft gezocht tot de pilot Schooldakrevolutie. Deze uitvoering van deze maatregel is 

hiermee herleidbaar. In februari 2020 zijn echter raadsvragen gesteld over de bekendheid van de gemeente Lisse met 

de pilot Schooldakenrevolutie. Hierbij moet worden opgemerkt dat de raad op dat moment tweemaal was 

geïnformeerd over de deelname aan deze pilot.30 

 

Verduurzaming sportaccommodaties 

Uit correspondentie blijkt dat er een informatiebijeenkomst is georganiseerd voor bestuurders van sportverenigingen. 

Daarnaast heeft de gemeente Lisse de sportverenigingen erop geattendeerd dat de Rijksoverheid in 2019 de 

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties in het leven heeft geroepen. Deze regeling 

biedt sportverenigingen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het meenemen van duurzaamheid bij de 

nieuwbouw of het onderhoud van sportaccommodaties. De mogelijkheid om van deze regeling gebruik te maken is 

ook opgenomen in het sportbeleidsplan. Daarin wordt stilgestaan bij het belang van de verduurzaming van 

sportaccommodaties. 

 

Wij hebben niet kunnen vaststellen, op basis van de evaluatie van de gemeente Lisse en de voorhanden zijnde 

documentatie, welke andere maatregelen en instrumenten de afgelopen periode zijn doorgevoerd om een bijdrage te 

leveren aan de verduurzaming van de sportaccommodaties. Niet herleidbaar is of de maatregelen die zich richtten op 

de nieuwbouw van FC Lisse daadwerkelijk zijn doorgevoerd.  

3.1.3. Duurzame mobiliteit 

Korte termijn  

Voor de korte termijn maatregelen is in de eigen evaluatie van het Richtinggevend Plan en het Maatregelenpakket 

2017-2018 herleidbaar gemaakt in hoeverre de maatregelen zijn uitgevoerd. Deze evaluatie is in december 2019 

aangeboden aan de raad.  

 

Voor de korte termijn maatregelen kan worden geconstateerd dat er met name een slag is geslagen op het thema 

laadinfrastructuur. Met de ontwikkeling van een plankaart wordt er momenteel recht gedaan aan een belangrijk 

onderdeel van de maatregelen. Namelijk, het goed in kunnen spelen op de behoefte aan laadpalen waardoor er bij 

daadwerkelijke vraag naar (meer) laadpalen spoedig over kan worden gegaan tot uitvoering. Met de actualisatie van 

het laadpalenbeleid in 2018 neemt Lisse expliciet een faciliterende rol in ten aanzien van laadpalen. Hiermee wordt er 

invulling gegeven aan de randvoorwaarde dat de gemeente Lisse een duidelijke rol moet nemen op onderdelen van 

het duurzaamheidsbeleid. Inwoners weten op deze manier wat ze van de gemeente kunnen verwachten op het gebied 

van laadpalen.   

 

Het vervolgen van de ingezette koers op het thema deelauto’s is tot op heden minder succesvol gebleken. Er is door 

een particulier een deelauto ter beschikking gesteld aan de gemeente, die op haar beurt bekendheid hier aan gaf en 

een parkeerplaats ter beschikking stelde. De met deze deelauto gepaard gaande kosten bleken echter onrendabel. De 

maatregel is daarom stopgezet. Bestuurlijk heeft men aangegeven momenteel geen verdere actieve rol op dit thema te 

willen spelen. Wel  wordt er nog steeds vanuit Holland Rijnland actief ingezet op kennisdeling en campagne over 

deelauto’s. De ontwikkelingen op dit thema leggen bloot dat verduurzaming kostbaar is en er financiële afwegingen 

voor het te bereiken resultaat moeten worden gemaakt. Zowel de ambtelijke organisatie als de raad geven blijk moeite 

 

30 Beantwoording schriftelijke vragen ‘Zon op Dak’, 27 maart 2020.  
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te hebben met het feit dat het momenteel nog onvoldoende inzichtelijk is wat de verduurzamingsopgave over de hele 

breedte zal kosten en wie verantwoordelijk zal zijn voor welke financiële bijdrage.  

 

Op basis van de gesprekken en bestudeerde documentatie kan tenslotte niet herleidbaar worden gemaakt dat er een 

vervoersplan voor de eigen gemeentelijke organisatie is opgesteld. Ook in de eigen evaluatie wordt deze koppeling 

niet gemaakt. In die zin is niet voor alle korte termijn maatregelen gestructureerd inzichtelijk gemaakt in hoeverre er 

uitvoering aan is gegeven.  

 

Middellange en lange termijn 

In paragraaf 2.2 constateerden we al dat er geen concrete (tweejarige) werkprogramma’s zijn gekoppeld aan de ‘hoog 

over’ aanpak 2018-2025 voor duurzame mobiliteit. In deze sectie constateren we daar bovenop dat er niet 

gestructureerd inzichtelijk wordt gemaakt welke maatregelen voor de middellange en lange termijn worden 

uitgevoerd.  

 

De eigen evaluatie van het Richtinggevend Plan, die geldt als terugkoppeling van de uitgevoerde maatregelen/ 

projecten naar de raad, gaat maar op één van de drie maatregelen voor de 2018-2025 aanpak in. In de eigen evaluatie 

wordt herleidbaar gemaakt dat Lisse voornemens is op termijn alle personenauto’s en bestelbusjes van de gemeente 

die op benzine en of diesel rijden te vervangen door elektrische auto’s. Deze ontwikkeling moet in 2025 gestalte 

hebben gekregen maar is verder niet in onderliggende mijlpalen uitgesplitst. 

 

De eigen evaluatie rept verder met geen woord over het concept mobiliteitsplan 2018 of de huidige ontwikkeling van  

een nieuw Mobiliteitsplan. Dat, terwijl dit (nieuwe) plan een stappenplan voor de verwezenlijking van de 

duurzaamheidsambitie zou moeten zijn. Hierdoor ontbreekt er een koppeling tussen de speerpunten op langzaam 

verkeer vanuit het concept plan en de bredere ambitie van Lisse op mobiliteit. Ook is niet herleidbaar gemaakt welke 

ontwikkelingen er op MVI betreffende mobiliteit gerelateerde CO2 uitstoot hebben plaatsgevonden. De eigen evaluatie 

plaatst MVI onder circulariteit en ziet verder niet in op het onderdeel mobiliteit.  

 

Voornoemde maatregelen zijn met name lokaal van aard. We constateren dat de uitvoering van het 

duurzaamheidsbeleid voor de middellange en lange termijn echter steeds meer gestalte krijgt op regionaal niveau 

door samenwerking met de Keukenhof en Holland Rijnland. Vanuit de interviews blijkt dat één van de zes ambtenaren 

van het duurzaamheidsteam momenteel een trekkende rol vervult namens HLTSamen bij Holland Rijnland op het 

thema mobiliteit. Deze regionale samenwerking zit nu met name nog in een planvormende fase (o.a. Regionale 

Strategie Mobiliteit en concept-RES) maar heeft volgens het college ook al geresulteerd in de verwezenlijking van 

enkele kleine projecten31. De resultaten van deze projecten zijn echter niet gestructureerd teruggekoppeld naar de 

raad. Die ervaart door deze verdergaande regionalisering op afstand te komen te staan van lokaal beleid en heeft 

behoefte aan het inzichtelijk krijgen van de bijdrage van de regionale samenwerking aan de lokale 

duurzaamheidsambities. De grote betrokkenheid van HLTSamen en het bestuurlijk regionaal optrekken op het thema 

mobiliteit geeft bij het college van Lisse en de werkorganisatie echter wel vertrouwen voor de lange termijn 

verwezenlijking van deze ambitie.   

 

 

 

31 Interview wethouders, d.d. 21 februari  
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3.1.4. Circulaire economie 

Korte termijn 

De ontwikkelingen op korte termijn laten zien dat er stappen zijn gezet naar een meer structurele borging van de 

verduurzaming van het inkoopproces. Momenteel wordt gewerkt aan een actieplan MVI voor de werkorganisatie met 

als doel om de effectiviteit en draagwijdte van MVI in de organisatie en de gemeenten te vergroten. Uit de ambtelijke 

gesprekken blijkt ook dat het belang van duurzame inkoop in de praktijk steeds meer herkend en gedeeld wordt. 

Ambtenaren realiseren zich dat duurzaam inkopen binnen de domeinen de standaard moet worden. 

Beleidsambtenaren vanuit verschillende geledingen van de werkorganisatie ervaren dat deze gedragsverandering 

breder in de organisatie in gang is gezet.  

 

Vanuit de gesprekken en onderliggende documentatie blijkt echter dat op dit moment nog geen eenduidig beeld is 

wat de resultaten zijn van deze ingezette koers. Er is, met andere woorden, niet herleidbaar hoeveel procent van 

gemeentelijke activiteiten maatschappelijk verantwoord wordt ingekocht en of de gemeente op koers ligt om de 

doelstelling van de eerste termijn 2020 (50% verantwoord inkopen) te behalen. Een doorlichting van het 

raadsinformatiesysteem laat zien dat de raad niet wordt teruggekoppeld op de voortgang van deze doelstelling.   

 

De korte termijn maatregel om een Upcycle aanpak uit te werken met de Meerlanden is opgeschoven van 2018-2019 

naar 2020. De eigen evaluatie legt voor deze maatregel een verband met een landelijke subsidiepot voor circulaire 

projecten. Gesprekken en documentatie maken niet inzichtelijk hoe deze actie er nu voor staat en hoe er wordt beoogd 

gebruik te maken van de genoemde subsidiepot.  

 

Middellange en lange termijn  

Van de middellange maatregelen zijn er tot nu toe alleen stappen gezet op  ‘Circulaire Bouw: steeds verder 

aanscherpen eisen bij gebiedsontwikkeling’. Aan het aanscherpen van dergelijke eisen is gewerkt met de in 2019 

vastgestelde werkwijze duurzame gebiedsontwikkeling. Deze nieuwe werkwijze ziet toe op het structureel betrekken 

van duurzaamheid bij ruimtelijke projecten, zowel woningen als maatschappelijk vastgoed. Hiermee is er een groot 

raakvlak met de duurzaamheidsambitie op Maatschappelijk Vastgoed.  

 

Uit de eigen evaluatie blijkt daarentegen dat er, ten aanzien van de samenwerking met de bollensector bij ontwikkeling 

naar duurzamere teelt, nog geen maatregelen zijn genomen of plannen zijn ontwikkeld. Ook zijn er nog geen 

gemeentelijke pilots voor de hergebruik van reststoffen opgesteld. De uitwerking hiervan staat geagendeerd voor 

2020. Er wordt tevens verwezen naar een subsidiemogelijkheid voor landelijke projecten à 80 miljoen euro. Net als bij 

de Upcycle aanpak Meerlanden wordt verder niet uitgewerkt hoe de gemeente voornemens is gebruik te maken van 

dergelijke subsidie.  

 

Voor de lange termijn zijn nog geen concrete maatregelen en instrumenten benoemd door de gemeente Lisse. Ook 

bestuurlijk erkent men ook dat er op dit thema nog weinig resultaten zijn behaald en zijn er twijfels of deze ambitie 

daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Vanwege de grote afhankelijkheid van anderen is het voor college lastig om 

inzichtelijk te hebben aan welke knoppen men zelf kan draaien Ook de vertegenwoordigers van het 

duurzaamheidsteam stellen dat met name op deze ambitie onvoldoende helder is waar de beweegruimte zit om 

stappen te ondernemen32.  

 

 

32 Interview ambtelijk d.d. 18 februari 2020. 
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Bestuurlijk ziet men voor nu daarom vooral kansen op het gebied van het stimuleren van voorbeeldgedrag en van 

elkaar leren. Het convenant met Keukenhof – dat onder de ambitie mobiliteit al is beschreven –  is hier een voorbeeld 

van. Keukenhof is zelf al redelijk ver op een aantal aspecten (bijvoorbeeld het gebruik van ‘grijs water’ om toiletten te 

laten doorspoelen). De gemeente kan van dergelijke praktische interventies leren en dit eventueel kopiëren naar eigen 

maatschappelijke accommodaties. Op deze manier wordt geprobeerd om een grote lokale partner als vliegwiel te 

gebruiken. Ten aanzien van de samenwerking met de Keukenhof zijn echter geen prestatieafspraken en indicatoren 

geformuleerd waarop de samenwerking kan worden beoordeeld.  

3.2. Monitoring 

In het Richtinggevend Plan 2040 is als belangrijke randvoorwaarde opgenomen dat (p.5) ‘meten is weten: (…) we 

ontwikkelen de meetpunten die de raad nodig acht om het resultaat van de gemeentelijke inspanningen te kunnen 

monitoren.’ Uit de focussessie met de raad komt naar voren dat dergelijke meetpunten nooit concreet zijn ontwikkeld 

en vastgesteld. Dit wordt bevestigd door verschillende interviews met ambtenaren van HLTSamen. Op deze manier zijn 

er bij de start geen afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop monitoring van de uitvoering van het 

duurzaamheidsbeleid plaatsvindt. Door het gebrek van dergelijke afspraken ervaren raadsleden dat informatie en 

voortgang op het thema duurzaamheid op dit moment tekort schiet. Vanuit de raadssessie maken we op dat 

informatievoorziening richting de gemeenteraad niet structureel is geborgd. De verantwoordelijk ambtenaar stelt dat 

er (minimaal) één grote terugkoppeling aan de raad per jaar plaatsvindt. Er zijn daarbij geen afspraken gemaakt over 

de aard van de inhoud van de terugkoppeling.  

 

De gemeenteraad heeft behoefte aan structurele informatievoorziening waarin de 4 ambities worden uitgewerkt in 

onderliggende doelen met een bijbehorende uitvoeringsagenda. De raadsleden delen overwegend het gevoel dat het 

hier op dit moment aan schort. Aangaande de eigen rol die de raad in zou kunnen nemen op dit punt, zijn er wel twee 

verschillende perspectieven waarneembaar binnen de gemeenteraad. Enerzijds zijn er raadsleden die vinden dat de 

raad een meer proactieve houding aan zou kunnen nemen en zelf om meer informatie over de uitvoering van het 

beleid kan vragen. Anderzijds is er een groep raadsleden die stelt dat de raad de ambities heeft neergelegd, het college 

aan de slag gaat en de raad vervolgens door het college in staat gesteld moet worden om te controleren. Raadsleden 

zijn het er in elk geval grotendeels over eens dat zij op dit moment onvoldoende in positie worden gebracht om deze 

controlerende rol te kunnen vervullen op het gebied van duurzaamheid.  

 

Zoals in de paragraaf hierboven al werd toegelicht zijn er niet eerder meetpunten ontwikkeld en vastgesteld. Het 

ontbreekt de werkorganisatie in die zin aan een monitoringssystematiek voor het Richtinggevend Plan. Vanuit de 

ambtelijke interviews is duidelijk geworden dat het in de praktijk tot nu toe lastig was om duurzaamheid goed te 

kunnen monitoren. Veel gegevens komen uit databases die twee jaar oud zijn33. Zowel in Holland Rijnland verband als 

binnen HLTsamen is informatie en monitoring een aandachtspunt. Dit heeft er toe geleid dat er momenteel wordt 

gewerkt aan de inrichting van een TELOS-monitoringssysteem34. TELOS is een monitoringsinstrument, ontwikkeld door 

Tilburg University dat duurzaamheid in de volle breedte meet. De gemeente Lisse zal de volgende diensten afnemen: 

 

 Duurzaamheidsportret 

 Beleidsbeïnvloedingsmogelijkheden meetindicatoren 

 Doorrekening van de verschillende beleidsprogramma’s 

 

33 Interview ambtelijk, d.d. 18 februari 2020  

34 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van de gemeente Lisse, d.d. 16 mei 2019  
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 Ontwikkeling van een Wijk- en buurtmonitor. 

 

Het is voor dit onderzoek nog onvoldoende herleidbaar hoe de TELOS-monitoring zal functioneren en hoe deze 

bijdraagt aan een effectieve monitoring van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Lisse.  

3.3. Capaciteit en budget   

In deze paragraaf staan we stil bij de capaciteit en het budget die met het duurzaamheidsbeleid zijn gemoeid. We 

analyseren of het benodigde budget en de capaciteit voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid vooraf duidelijk 

zijn gespecificeerd. Ook kijken we of het vooraf beschikbaar gestelde budget en de beschikbare capaciteit voldoende 

zijn voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid.  

3.3.1. Opzet capaciteit 

Er is geen specifiek onderscheid gemaakt van de benodigde capaciteit per ambitie. Daarnaast is niet duidelijk 

gespecificeerd hoeveel fte benodigd is van andere afdelingen om de samenhang in uitvoering te kunnen borgen. 

 

Met name het onderdeel energietransitie is een zeer uitvoeringsgericht onderdeel van het duurzaamheidsbeleid. Bij de 

opzet van het beleid is daar blijk van gegeven onder meer door dat de gemeente Lisse een buurtgerichte aanpak wilde 

introduceren. Uit de aan de voorkant ingeregelde capaciteit is op te maken dat 0,5fte ter beschikking staat aan het te 

maken beleid. Gelet op de aard en omvang van het duurzaamheidsbeleid is dat een beperkt aantal.  

 

In het Richtinggevend Plan is niet gespecificeerd wat specifiek wordt bedoel met de continuïteit en de borging. Er is 

bovendien geen doorkijk gegeven naar de capaciteit die nodig is voor de uitvoering van maatregelen op middellange 

en lange termijn. Het is bij de opzet van het beleid nog niet helder wat de benodigde capaciteit voor de uitvoering van 

het totale duurzaamheidsbeleid moet zijn. Dit komt mede doordat er maar beperkt doelstellingen met mijlpalen en 

tussenresultaten zijn opgesteld (paragraaf 2.1).  

3.3.2. Uitvoering capaciteit 

De gevolgen van het Klimaatakkoord en de daaruit voortvloeiende taken hebben impact gehad op de opzet en 

uitvoering van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Lisse. Als een logisch gevolg daarvan heeft het 

Klimaatakkoord ook gevolgen voor de capaciteit die ter beschikking is. De verplichting dat alle gemeenten deelnemen 

aan een RES en dienen te komen tot een transitievisie warmte leidt ertoe dat het aantal beschikbare fte hier vrijwel 

volledig aan wordt besteed. Hierdoor is de besteedbare capaciteit die kan worden besteed aan lokale maatregelen 

beperkt.35 

 

We hebben bij de opzet van de capaciteit geconstateerd dat er niet specifiek is aangegeven hoeveel fte benodigd is 

voor de verwezenlijking van de ambities die ‘in de lijn zijn belegd’ en formeel buiten het team duurzaamheid vallen. De 

niet gespecificeerde, maar wel gewenste, capaciteit die verduurzamingsslag bovenop de reguliere taken vergt wordt 

door beleidsambtenaren in de praktijk herkend en als onvoldoende ervaren. Aan de hand van de gevoerde gesprekken 

kan worden opgemerkt dat er bijvoorbeeld ten aanzien van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed de 

behoefte bestaat aan aanvullende kennis, ondersteuning en concrete handvatten. Dat is nodig om het verdere proces 

 

35 Interview ambtelijk, d.d. 18 februari 2020 
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vorm te kunnen geven en daarmee de ambitie te verwezenlijken om het maatschappelijk vastgoed in 2025 verregaand 

te verduurzamen. Ondanks dat de bereidheid van het team duurzaamheid wordt gevoeld, wordt de beschikbare 

capaciteit/kennis en input op een dergelijk thema als ontoereikend geacht. Met name bij de teamleiders en 

beleidsmedewerkers is er de behoefte om de ambities die nu in de lijn zijn geborgd concreter te vertalen in een 

uitvoeringsprogramma per ambitie.  

 

Het feit dat de politieke koers van de drie gemeenten van elkaar verschilt wordt daarnaast door de werkorganisatie als 

een complicerende factor ervaren. De werkorganisatie merkt op dat als er een motie bij één gemeente wordt 

aangenomen er onvoldoende ruimte is voor koppel- of harmonisatiekansen. Als voorbeeld wordt aangedragen dat er 

voor de gemeente Teylingen naar aanleiding van een motie een plan van aanpak voor de CO2 prestatie van eigen 

gebouwen wordt ontwikkeld. Dit thema leent zich voor volgens beleidsambtenaren voor een HLT brede aanpak en niet 

voor ambtelijke inzet voor één gemeente. Dit vergt ook afstemming op bestuurlijk niveau.  

 

Ook levert de positionering van het team duurzaamheid vragen op binnen de werkorganisatie. Medewerkers geven 

aan dat er onduidelijkheid bestaat over wat zij van het team duurzaamheid binnen HLTSamen kunnen verwachten. 

Tijdens de interviewronde kwam namelijk naar voren dat het een mogelijkheid is dat het team duurzaamheid binnen 

afzienbare tijd niet meer in de huidige vorm zal bestaan.  

 

We hebben bij de opzet van het duurzaamheidsbeleid geconstateerd dat er beperkt rekening is gehouden met de 

energietransitie als een uitvoeringsopgave. Ook het duurzaamheidsteam zelf ervaart issues aangaande uitvoerende 

capaciteit. Ondanks dat er nu meer focus bij het duurzaamheidsteam op de thema’s energie en warmte zit, geven de 

medewerkers van het team duurzaamheid zelf aan dat de capaciteit op de energietransitie te weinig is. Op termijn 

wordt verwacht dat deze uitvoeringsoperatie meer gaat vergen van het team dan er, op dit moment, kan worden 

geleverd.  

3.3.3. Opzet budget 

De gemeente Lisse heeft bij de opzet van het beleid niet gespecificeerd wat de kosten van de plannen zijn. Ook is niet 

gespecificeerd welk budget per ambitie ter beschikking is gesteld. Er wordt in het Richtinggevend Plan alleen budget 

gereserveerd dat is gericht op de formatieve uitvoering. De bedragen die aan de uitvoering moeten worden besteed, 

moeten worden gezocht in de begroting passend bij het desbetreffende beleidsterrein.  

 

De financiële resultaten laten vervolgens zien dat er aan het eind van 2017 een bedrag van € 85.000 resterende 

duurzaamheid gerelateerde budgetten over is. Daaruit kan worden opgemaakt dat de geraamde kosten voor de 

procesuitvoering voldoende is geweest, maar – zoals eerder geconstateerd – zijn niet alle maatregelen uitgevoerd zoals 

afgesproken. Ook dat kan een verklaring zijn. 

 

De maatregelen uit het Richtinggevend Plan die per ambitie onder het kopje ‘aanpak 2018-2025’ zijn opgenomen, zijn 

niet voorzien van een financiële onderbouwing. Op die manier is vooraf niet duidelijk gemaakt hoeveel de maatregelen 

kosten. In het Richtinggevend Plan wordt vermeld dat ‘Een doorkijk van de financiële inspanning naar 2025 in 2018 zal 

worden opgesteld’. Een dergelijke doorkijk hebben wij niet aangetroffen en ook uit de gesprekken hebben wij 

opgehaald dat de benodigde gelden voor de activiteiten op de middellange termijn nog niet helder zijn. Ten aanzien 

van de gereserveerde middelen voor de middellange termijn wordt niet inzichtelijk gemaakt waar dit geld beschikbaar 

voor nodig wordt geacht.  
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Er moet worden opgemerkt dat zowel medewerkers als raadsleden van mening zijn dat de ambities van de gemeente 

Lisse zich moeilijk laten verenigen met de financiële ruimte waarover zij beschikt. Daarbij moet ook worden opgemerkt 

dat bij het opstellen en vaststellen van de ambities scherper had kunnen worden gekeken naar de kosten en de 

vereiste investeringen van hetgeen met de maatregelen beoogd werd te bereiken. 

 

Voor de lange termijn zijn nog geen concrete Maatregelenpakketten opgesteld. Dit is volgens de werkorganisatie anno 

2020 ook nog onmogelijk vanwege de grote afhankelijkheden die met het duurzaamheidsbeleid zijn gemoeid. Het 

benodigde budget voor de volledige uitvoering van het beleid is daarom op de lange termijn nog niet inzichtelijk 

gemaakt.  

3.3.4. Uitvoering budget 

In het Richtinggevend Plan stond opgenomen dat voor de uitvoering slechts beperkte middelen beschikbaar zijn. In de 

ambtelijke duurzaamheidsevaluatie van 2019 wordt dit bevestigd en opgemerkt dat de uitvoering wordt belemmerd 

doordat de verduurzamingsopgave veel geld kost. Ook in de sessie met de gemeenteraad werd duidelijk dat de 

beperkte beschikbare middelen een belemmering vormden.36 

 

Het bekostigingsvraagstuk is ingewikkeld. De kosten voor de aanleg van alternatieve warmteinfrastructuur en andere 

vormen van energieopwekking zijn hoog. Dit zijn in principe onderwerpen die door Lisse in regionaal verband worden 

opgepakt, maar het kostenverdelingsvraagstuk blijft een Lissese aangelegenheid. Aanvullende financiële 

tegemoetkoming voor gemeentelijke uitvoeringsplannen door de Rijksoverheid is een toekomstscenario. Maar 

gegeven de stand van zaken is momenteel voor de uitvoering van het Richtinggevend Plan door de gemeente Lisse 

weinig budget vrijgemaakt. De vrijgemaakte middelen betreffen hoofdzakelijk proceskosten.  

 

De gemeente Lisse zoekt voor een deel van de maatregelen financiering bij de raad op het moment dat een maatregel 

in voldoende mate is uitgewerkt. Het is voor de werkorganisatie op dit moment echter niet altijd evident of ook 

daadwerkelijk budget vrijgespeeld kan worden. Ter illustratie, momenteel wordt er in navolging van de gemeente 

Hillegom een inventarisatie van de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed uitgevoerd. De bijbehorende 

kosten van de uitvoeringsoperatie worden geschat op ongeveer € 5 miljoen. In meerdere gesprekken geven 

ambtenaren aan dat dit op zichzelf al een kostbare operatie is en dat de financiële situatie Lisse het lastig maakt om in 

dergelijke omvangrijke maatregelen te investeren waardoor een discrepantie ontstaat tussen beleid en uitvoering.  

 

Tenslotte verdient het collegebesluit ‘evaluatie van de duurzaamheidslening’ in dit onderzoek de aandacht om twee 

redenen. De eerste is dat de dekking voor de storting van de duurzaamheidslening hierin onvoldoende is 

gespecificeerd. De tweede reden is dat ook de argumentatie voor voortzetting van de lening, hoewel opgenomen in 

het coalitieakkoord en daarmee een afspraak, preciezer had gekund. Het totaal aantal verstrekte leningen is hierin niet 

opgenomen en is aanvullend aan de raad gestuurd. De verantwoording van inzet van dergelijke financiële 

instrumenten moet precies worden gedaan, zodat raad kan beoordelen of de middelen die hiervoor worden 

vrijgemaakt naar hun mening voldoende en gerechtvaardigd zijn.    

 

36 Werksessie gemeenteraad, 3 maart 2020. 
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3.4. Betrokkenheid inwoners en ondernemers 

Om een oordeel te vellen over de betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de uitvoering van het 

duurzaamheidsbeleid hebben wij gesproken met representanten van beide stakeholders (zie Bijlage 1: hoofdstuk 4).  

 

Rolonduidelijkheid betrokkenen en inactiviteit Duurzaamheidsplatform  

Met het vaststellen van het Richtinggevend Plan doet de gemeente Lisse een uitnodiging aan de maatschappij om een 

actieve rol te vervullen in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Bewoners en bedrijven worden uitgedaagd 

samen te werken aan een duurzaam Lisse, als maatschappelijke missie van iedereen. De gemeente Lisse wil daarom in 

overleg en samenhang met inwoners en bedrijven een eigen lokaal actieprogramma ontwikkelen om lokaal resultaat te 

boeken. Een uitwerking hiervan moet volgen in 2018 en het Duurzaamheidsplatform zal hierbij een actieve rol moeten 

spelen37.  

 

Echter, zoals in paragraaf 2.4 al kort is toegelicht wijzigt met de vaststelling van het Richtinggevend Plan en het 

Maatregelenpakket 2017-2018 de rol van het Duurzaamheidsplatform op papier. Hier staat expliciet over vermeld dat 

deze rol vanaf 2018 verandert van inhoudelijk meedenken over de op te stellen ambities en maatregelen naar het 

vervullen van een klankbordfunctie. Dit is een aanzienlijk andere rol dan actief uitgedaagd worden om samen een 

lokaal actieprogramma te ontwikkelen. Een dergelijk actieprogramma is ook niet herleidbaar opgesteld.  

 

Uit het gesprek met de vertegenwoordiging van inwoners blijkt bovendien dat het Duurzaamheidsplatform met de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018 langzaamaan inactief is geworden. Het platform komt sinds de bestuurswissel niet 

meer bij elkaar en wordt in die zin niet in staat gesteld een brede klankbordfunctie te vervullen. Deze constatering 

m.b.t. inactiviteit van het Duurzaamheidsplatform wordt ook ambtelijk bevestigd. Dit is opvallend omdat in het 

coalitieakkoord (p.12)38 expliciet de volgende passage staat opgenomen: ‘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’. 

Van de ambitie om  

 

Perspectief inwoners en ondernemers  

Betrokkenheid en verwachtingen  

Met het wegvallen van het Duurzaamheidsplatform verdwijnt er een structureel geborgd orgaan. Dientengevolge zijn 

er bij de inwoners die wij spraken ook geen heldere afspraken meer bekend over het samenspel tussen hen en de 

gemeente op het gebied van duurzaamheid. Hetzelfde geldt voor de vertegenwoordiging van de ondernemers.  

 

Wat wij wel constateren is dat de afgelopen maanden het contact tussen de verantwoordelijk portefeuillehouder en 

Lisse Duurzaam wel geïntensiveerd is. Er is toenadering gezicht over de rolinvulling. De representanten van Lisse 

Duurzaam blijken echter andere verwachtingen van hun rol in de verduurzamingsopgave van de gemeente Lisse. Zij 

baseren zich op het Richtinggevend Plan waarin staat opgenomen dat de samenleving wordt uitgenodigd om samen 

te werken aan een duurzaam Lisse, als maatschappelijke missie van iedereen. Dit gaat volgens deze inwoners verder 

dan slechts een reflecterende functie op de voorstellen en initiatieven van de gemeente. Zij vinden dat de gemeente 

 

37 Richtinggevend Plan Lisse Duurzaam 2040  

38 Coalitieakkoord gemeente Lisse 2018-2022 
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platformen als Lisse Duurzaam en/of Bollenstreek Duurzaam juist slim moet gebruiken om echt samen te komen tot 

een verduurzamingsslag.  

 

De geïnterviewde vertegenwoordiger namens de ondernemers deelt dit standpunt. Laatstgenoemde is van mening dat 

duurzaamheid niet alleen iets van de gemeente is maar juist ook iets van burgers en ondernemers. Het is daarbij echter 

wel essentieel dat de gemeente haar inwoners en ondernemers goed meeneemt in het gemeentelijke verhaal. Op dit 

moment is het vaak namelijk nog onvoldoende duidelijk welke rol de gemeente voor zichzelf én voor haar omgeving 

ziet t.a.v. duurzaamheid. Het zou voor ondernemers helpen om inzichtelijk te krijgen welke bewegingen er op publiek 

niveau plaatsvinden, welke obstakels er weggenomen kunnen worden t.a.v. duurzaamheid en welke kansen 

duurzaamheid biedt voor ondernemers. Door ondernemers en inwoners deelgenoot te maken van de duurzaamheids-

ambities van de gemeente kunnen er wellicht ook concretere afspraken gemaakt worden over de financiering van 

onderdelen van het beleid, zo wordt er gesteld. Het ontbreekt nu nog aan het leggen van zulke koppelkansen.  

 

De voorgaande alinea’s leggen bloot dat de verwachtingen en de wensen van inwoners en ondernemers m.bt. de wijze 

waarop zij worden betrokken bij de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid voorafgaand aan de uitvoering van het 

duurzaamheidsbeleid niet eenduidig zijn vastgelegd. Een klankbordfunctie staat voor inwoners ver af van actieve 

betrokkenheid bij de uitvoering van het beleid. Voor ondernemers geldt met name dat ze niet inzichtelijk hebben wat 

de gemeente Lisse ten aanzien van duurzaamheid van haar omgeving verwacht. Inwoners en ondernemers worden in 

die zin niet naar wens en verwachting betrokken bij de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. 

 

Het stimuleren van inwoners  

Buiten de ervaringen en verwachtingen van inwoners en ondernemers hierboven hebben wij zelf enkele ontwikkelingen 

gezien die er op duiden dat de gemeente Lisse op het gebied van duurzaamheid haar inwoners probeert te faciliteren 

en te stimuleren. Hieronder lichten we er een aantal beknopt uit:  

 

 Het aangepaste Laadpalenbeleid: met het aangepaste laadpalenbeleid neemt de gemeente expliciet rol in. De 

gemeente Lisse wil faciliterend zijn naar haar inwoners en helpt inwoners via een vergunningenmodel aan 

laadpalen. 

 De Energiecoaches: In 2019 zijn er in Lisse 13 energiecoaches opgeleid i.s.m. Bollenstreek Duurzaam. Met behulp 

van de energiecoaches kunnen huishoudens gratis advies ontvangen over energiebesparende maatregelen.  

 De informatieavonden en excursies: De afgelopen tijd zijn onder andere een excursie naar de Meerlanden en een 

informatieavond over ‘Lisse in het veranderende klimaat’ georganiseerd in samenwerking met Lisse Duurzaam.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,  
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3.5. Tussenbalans uitvoering 

a. Er is herleidbaar gemaakt welke maatregelen en 

instrumenten zijn uitgevoerd. 

De opsomming van uitgevoerde maatregelen in de vorm van een gestructureerd 

herleidbare rapportage is niet gebeurd. Er is slechts in beperkte mate herleidbaar 

gemaakt hoe de maatregelen bijdragen aan de verwezenlijking van het Richtinggevend 

Plan. Dat wordt mede veroorzaakt door twee eerder genoemde ontwikkelingen: 1) dat 

maatregelen uit vorige pakketten doorgang hebben gevonden, terwijl tussentijds 

ambitie zijn aangescherpt en 2) dat het geheel aan maatregelen niet structureel en in 

samenhang is vastgesteld. 

b. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt op welke wijze 

monitoring van de uitvoering van het 

duurzaamheidsbeleid plaatsvindt. 

 

 

Monitoring op de uitvoering van het 

duurzaamheidsbeleid vindt volgens afspraak op een 

gestructureerde wijze plaats. 

Er zijn bij de opzet geen afspraken gemaakt over de wijze waarop de uitvoering van het 

duurzaamheidsbeleid kan worden gemonitord. Er zijn zogezegd geen ‘meetpunten’ 

gedefinieerd. Momenteel is in samenwerking met TELOS een beleidsmonitor in 

ontwikkeling.  

 

Er vindt geen monitoring van het duurzaamheidsbeleid plaats. Daarom gebeurt dit ook 

niet op geen gestructureerde manier. De raad wordt ad hoc en niet gestructureerd 

geïnformeerd door het college. Daar moet bij worden opgemerkt dat de raad zelf ook 

in beperkte mate vraagt om informatie, maar het wel aangeeft hier behoefte aan te 

hebben. 

c.  De verwachtingen en de wensen van inwoners en 

ondernemers m.bt. de wijze waarop zij worden 

betrokken bij de uitvoering van het 

duurzaamheidsbeleid zijn voorafgaand aan de 

uitvoering van het duurzaamheidsbeleid vastgelegd. 

 

 

Inwoners en ondernemers worden naar wens en 

verwachting betrokken bij de uitvoering van het 

duurzaamheidsbeleid. 

Aanvankelijk zouden burgers en ondernemers bij de uitvoering van het 

duurzaamheidsbeleid betrokken zijn via het Duurzaamheidsplatform. Dit gremium is 

niet meer actief, waardoor een structureel overlegorgaan verdwenen is. Als gevolg zijn 

er bij de inwoners en ondernemers die bij dit onderzoek zijn betrokken geen heldere 

afspraken meer bekend over het samenspel tussen hen en de gemeente op het gebied 

van duurzaamheid. 

 

 

Betrokken inwoners en ondernemers hebben allen de wens uitgesproken (weer) meer 

structureel bij de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid betrokken te willen worden. 

Deze wens zit op meer samen creëren i.p.v. reflecteren en reageren. 

d.  Vooraf zijn het benodigde budget en de capaciteit voor 

de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid duidelijk 

gespecificeerd. 

 

 

Het vooraf beschikbaar gestelde budget en de 

beschikbare capaciteit zijn voldoende voor de uitvoering 

van het duurzaamheidsbeleid. 

De benodigde middelen en capaciteit zijn vooraf gespecificeerd, maar alleen waar het 

gaat om de uitvoering door de gemeentelijke organisatie (procesbudget) en voor de 

korte termijn maatregelen. Voor de middellange en lange termijn is vooraf geen 

budgettair kader opgesteld.  

 

Het vooraf beschikbaar gestelde budget is niet voldoende voor de uitvoering van al het 

duurzaamheidsbeleid. De dekking geldt voor de proceskosten. De daadwerkelijke 

uitvoeringslasten van het volledige duurzaamheidsbeleid zijn niet op voorhand bij de 

planvorming betrokken. Geld en capaciteit worden voor lange termijn als potentiële 

belemmeringen ervaren.  

e.  Er is een schema voorhanden dat op een 

gestructureerde manier de te bereiken uitkomsten per 

jaar registreert. 

Vanaf de vaststelling van het Maatregelenpakket 2017-2018 en de vaststelling van het 

Richtinggevend Plan is er geen schema meer voorhanden waarin de te bereiken 

uitkomsten jaarlijks op een gestructureerde manier worden gepresenteerd.  
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4. Resultaten 

In dit hoofdstuk staan we stil bij de tot nu toe behaalde resultaten van het duurzaamheidsbeleid. In paragraaf 4.1 gaan 

we in op de weergave van resultaten in de jaarlijks beoogde deelrapportages. In paragraaf 4.2 staan we stil bij de 

genomen maatregelen in relatie tot het beoogde resultaat. In paragraaf 4.3 worden de belemmeringen voor het 

duurzaamheidsbeleid besproken. Tot slot staan we in paragraaf 4.4 stil bij de tevredenheid van inwoners en 

ondernemers bij hun betrokkenheid bij het duurzaamheidsbeleid.   

4.1. Jaarlijkse deelrapportages 

De maatregelenpakketten 2015-2016 en  2016-2017 werden jaarlijks geëvalueerd. In het Richtinggevend Plan is echter 

bepaald dat deze evaluatie tweejaarlijks wordt uitgevoerd. De reeds behaalde resultaten worden dus niet op een 

gestructureerde wijze opgesteld in jaarlijkse deelrapportages waaruit de behaalde resultaten zijn op te maken. De 

gemeente Lisse heeft in 2019 wel een evaluatie uitgevoerd van de tot dan toe bereikte resultaten van het 

Richtinggevend Plan en het Maatregelpakket 2017-2018. Hierin is per ambitie aangegeven welke projecten zijn 

uitgevoerd. Ook zijn er acties benoemd die wel zijn uitgevoerd, maar geen onderdeel uitmaakten van het 

Richtinggevend Plan. Daardoor is een meer gestructureerd overzicht ontstaan van de acties en maatregelen die de 

gemeente Lisse genomen heeft. Dit overzicht is ook aangeboden aan de raad.  

 

De eigen evaluatie betreft ook een algemeen geformuleerde stand van zaken van de ambities. Aangezien de 

maatregelen en doelstellingen uit het Richtinggevend Plan slechts in beperkte mate zijn voorzien van concrete of 

meetbare beleidsdoelstellingen en indicatoren, is de toelichting op de stand van zaken niet gestructureerd gebeurd. Er 

is niet op een gestructureerde manier onder woorden gebracht wat de actuele stand van zaken van de verwezenlijking 

van de ambities  is. De verbinding met de uitvoerde projecten en de voortgang van de ambities is daarmee niet helder 

inzichtelijk gemaakt. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk door gehanteerde formuleringen als ‘Lisse loopt sterk achter’. Dat 

is een formulering waaruit niet blijkt niet in hoeverre Lisse achterloopt en waaruit niet kan worden opgemaakt hoe 

Lisse op koers kan raken. 

 

Ook moet er worden opgemerkt dat de gemeente Lisse niet in alle gevallen blijk geeft over de actuele cijfermatige 

gegevens te beschikken om een volledig inzicht te kunnen krijgen in de voortgang van de genomen maatregelen. In de 

eigen evaluatie wordt geen gebruik gemaakt van gegevens omdat deze niet beschikbaar zijn of er wordt 

gebruikgemaakt van gegevens uit de Klimaatmonitor. Die gegevens dateren van voor het Richtinggevend Plan. Het 

gebruik van verouderde gegevens en de beperkingen voor de monitoring, werd tijdens gesprekken met medewerkers 

van HLTSamen bevestigd. Ten aanzien van monitoring worden er momenteel stappen gezet met de ontwikkeling van 

de inrichting van een TELOS-monitoringssysteem. Deze ontwikkeling kan ook bijdragen aan het beter in positie 

brengen van de raad. Zoals is aangegeven in paragraaf 3.3 leeft bij een groot deel van de raad namelijk de behoefte 

om meer en structureel te worden geïnformeerd over de voortgang van het duurzaamheidsbeleid, om zo – waar nodig 

– het beleid bij te kunnen sturen. 
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4.2. Bereikte resultaten met ingezette maatregelen 

De afgelopen jaren heeft voor de gemeente Lisse in het teken gestaan van verder vormgeven van het 

duurzaamheidsbeleid. Er zijn hierbij met name stappen gezet op het gebied van verdere planvorming en het vergroten 

van bewustwording. Hieronder werken we per ambitie uit wat de belangrijkste resultaten zijn van de uitgevoerde acties 

en maatregelen.  

4.2.1. Energieneutraal in 2040 

In het Richtinggevend Plan is de ambitie neergezet om Lisse in 2040 Energieneutraal te maken. Die ambitie is 

onderverdeeld in een regionale en lokale aanpak. Dat is door de gemeente Lisse conform het Richtinggevend Plan 

uitgevoerd.  

 

Korte termijn 

Het gemaakte onderscheid op het gebied van de verduurzaming van de gebouwde omgeving leidt tot een effectievere 

doelrealisatie, omdat ervoor is gekozen om regionale vraagstukken zoals de warmtetransitie en gasloze infrastructuur 

ook regionaal aan te vliegen. Dit zijn technisch complexe vraagstukken en bovendien van uit het perspectief van 

ruimtelijke ordening ingewikkeld, omdat er een druk ontstaat op de ruimtelijke inpassing. De gemeente Lisse heeft het 

Holland Rijnland Energieakkoord ondertekend en de maatregel genomen om 5 uur per week een medewerker te 

detacheren aan Holland Rijnland. Uit de documenten en de gesprekken blijkt dat dit is uitgevoerd. Op deze manier 

wordt uitvoering gegeven aan de doelstelling om regionaal samen te werken op het gebied van de warmtetransitie en 

de gasloze infrastructuur.  

 

Middellange en lange termijn 

Tegelijkertijd wordt op regionaal niveau samengewerkt om een regionale energiestrategie te vormen die bijdraagt aan 

de verwezenlijking van de doelstellingen op middellange en lange termijn. Dat is een actie die bij het opstellen van het 

Richtinggevend Plan en het maatregelenpakket nog niet was voorzien.  

 

In theorie draagt dit bij aan de verwezenlijking van de ambitie, maar het zorgt tegelijkertijd voor een vertraging van de 

lokale aanpak zoals opgeschreven in het Richtinggevend Plan. De lokale aanpak richt zich op de verduurzaming van de 

wijken en woningen van Lisse. De komst van een nationaal Klimaatakkoord en de daaraan gerelateerde RES en 

transitievisie warmte hebben de lokale aanpak hoog op de politieke agenda geplaatst en leidde tot aanvullende taken 

voor de gemeente. Uit de gesprekken blijkt dat veel manuren moesten worden besteed aan de taken die hieruit 

voortvloeien. Bij de uitvoering leidde dit tot een niet beargumenteerde prioritering, omdat niet duidelijk is aangegeven 

dat deze nieuwe inspanningen ook bijdragen aan de inspanningsverplichtingen die voortvloeiden uit het 

Richtinggevend Plan. De plannen en doelstellingen van de gemeente Lisse tendeerden reeds die dezelfde richting uit, 

met name de buurtgerichte aanpak en onderzoek warmtemogelijkheden. Deze maatregelen kunnen elkaar daarom 

versterken en, in een later stadium, en vanuit efficiencyoogpunt, gevolgtijdelijk kunnen worden uitgevoerd. 

 

De bedrijvenaanpak is nog onvoldoende tot wasdom gekomen om een significante bijdrage te kunnen leveren aan de 

verwezenlijking van de ambities en doelstellingen. 
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4.2.2. Maatschappelijk vastgoed  

Korte en middellange termijn  

De verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed is voor een groot gedeelte een eigen gemeentelijke 

verantwoordelijkheid. Op basis van de in 2019 gedane evaluatie is niet aannemelijk gemaakt dat de ambities ten 

aanzien van verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed in 2025 wordt behaald. Dat wordt mede veroorzaakt 

door een gebrek aan cijfermatig inzicht in de stand van zaken van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. In de 

evaluatie wordt eveneens opgemerkt dat de verdere verduurzamingsmaatregelen op natuurlijke momenten worden 

genomen. Daarmee wordt niet aangegeven wanneer die plaatsvinden en of de verwezenlijking van de ambities nog 

steeds binnen bereik liggen.  

 

Inkopen van duurzame energie 

Via de werkorganisatie HLTSamen heeft de gemeente Lisse een contract met Greenchoice voor de levering van 100 

procent windenergie. Deze actie leidt wel tot een verduurzaming, maar niet tot de voorgestelde maatregel om zoveel 

mogelijk duurzame energie op gemeentelijk vastgoed op te wekken. 

 

Verduurzaming gemeentehuis 

Voortvloeiend uit een eerder maatregelenpakket zijn er in 2017 zonnepanelen geplaatst op het gemeentehuis van 

Lisse. Uit de gesprekken blijkt dat nog niet is voldaan aan de maatregel om de verduurzamingmaatregelen op te 

nemen in het meerjarig onderhoudsplan. Dat verduurzamingsmaatregelen hier momenteel nog geen deel van uit 

maken, draagt niet bij aan het bereiken van het beoogde resultaat.  

 

Verduurzaming ander gemeentelijk vastgoed 

Uit de gesprekken met de ambtelijke organisatie werd duidelijk dat de energiescans in de afrondende fase zijn, hoewel 

deze in 2018 hadden moeten worden opgeleverd. De doelstelling om tenminste drie gebouwen in 2025 

energieneutraal te hebben gemaakt en alle maatschappelijk vastgoed voorzien te hebben van een label A+, lijkt 

hierdoor niet binnen bereik te liggen. 

 

In de evaluatie staat opgenomen dat bij het geplande grootonderhoud aan gemeentelijk eigendom wordt gekeken 

naar het meest duurzame onderhoud. Niet kan worden vastgesteld of hiermee ook maatregelen worden genomen die 

het grootste effect hebben.  

 

Verduurzaming schoolgebouwen en sportaccommodaties 

De verduurzaming van schoolgebouwen maakte geen deel uit van het Richtinggevend Plan. De gemeente Lisse heeft 

wel maatregelen genomen om deze typen vastgoed te verduurzamen. Deze maatregelen leveren evenwel een bijdrage 

aan de verwezenlijking van de doelstellingen. De effectiviteit hiervan kan echter niet met zekerheid worden vastgesteld. 

In het geval van de verduurzaming van scholen is gebleken dat schoolbesturen hiervoor zelf aan de lat staan en willen 

staan. Daarmee valt dit vraagstuk buiten de invloedssfeer van de gemeente en kan de gemeente Lisse hierbij slechts 

een faciliterende rol spelen. De gemeente Lisse is, binnen de mogelijkheden die het zag, op zoek gegaan naar andere 

manieren om een bijdrage te leveren aan dit onderdeel van het verduurzamingsvraagstuk en heeft de pilot 

Schooldakenrevolutie ondersteund.  

  

De gemeente Lisse heeft een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd en sportverenigingen gewezen op een 

rijkssubsidie voor verduurzaming. Deze acties zijn vrijblijvend van aard en niet efficiënt genoeg om binnen een periode 
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van acht jaar alle maatschappelijk vastgoed vergevorderde plannen te laten ontwikkelingen voor de verduurzaming van 

hun vastgoed. 

4.2.3. Duurzame mobiliteit  

Korte termijn 

In paragraaf 3.1 hebben we uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de korte termijn 

maatregelen. We constateerden dat er met name op het thema laadpalen resultaten zijn geboekt. Met de actualisatie 

van het laadpalenbeleid heeft duidelijk standpunt ingenomen in wat het wil t.a.v. laadpalen en faciliteert het inwoners 

om gebruik te maken van laadpalen. De plankaart die nu in ontwikkeling is moet met behulp van big data 

geprognosticeerde verkeersbesluiten nemen zodat er bij een laadpaalaanvraag van een inwoner direct gehandeld kan 

worden.  

 

De resultaten van de maatregelen t.a.v. de deelauto zijn daarentegen tot op heden nog niet succesvol gebleken. De 

verzekeringskosten voor deze deelauto bleken te hoog waardoor de levering aan de gemeente gestopt is. Het college 

heeft met een toezegging in de commissie Maatschappij & Financiën laten weten voorlopig geen actieve rol op 

deelauto’s meer op zich te nemen. Wel wordt er nog steeds vanuit Holland Rijnland actief ingezet op kennisdeling en 

campagne over deelauto’s. 

 

Van het beoogde vervoersplan voor de gemeentelijke organisatie hebben wij geen notie genomen. Hiervan is geen 

melding gemaakt in de eigen evaluatie van het Richtinggevend Plan en Maatregelenpakket 2017-2018, noch tijdens de 

gespreksronde.  

 

Middellange en lange termijn  

Ondanks dat wij geen vastgesteld gemeentelijk vervoersplan hebben aangetroffen hebben we wel geconstateerd dat 

er eerste stappen zijn gezet in het verduurzamen van het eigen wagenpark. Op de middellange termijn wordt beoogd 

alle personenauto’s en bestelbusjes van de gemeente die op benzine of diesel rijden te vervangen door elektrische 

auto’s.  

 

Wat we verder ook zien is dat er met name op proces en organisatie stappen zijn gezet op het mobiliteitsdossier. Het 

gaat hier met name om het regionaal breder betrekken van het stakeholderveld. In het Richtinggevend Plan stond 

immers al aangegeven dat op de lange termijn mobiliteit niet alleen lokaal kan worden opgepakt. In 2019 heeft het 

voornemen uit het Richtinggevend Plan om een dialoog op te starten met de Keukenhof plaats gekregen in een 

strategische convenant. Ook vervult HLTSamen een trekkende rol op het dossier mobiliteit bij Holland Rijnland. Dit 

heeft tot op heden nog niet tot grote resultaten geleid voor de gemeente Lisse maar kan meer worden gezien als een 

gedegen voorbereiding op de middellange en lange termijn. Anno 2020 is er met de concept-RES, waar mobiliteit een 

onderdeel vanuit maakt, met name op het gebied van regionale planvorming resultaat geboekt.  

4.2.4. Circulaire economie  

Korte termijn 

Met het ondertekenen van het MVI manifest zijn er op korte termijn met name stappen zijn ten aanzien van houding 

en gedrag van de werkorganisatie op het gebied van duurzaam inkopen. Uit de gespreksronde maakten wij op dat 

duurzaam inkopen al door de verschillende geledingen van de organisatie wordt gezien als de standaard. HLT-breed is 
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men momenteel bezig om met het actieplan MVI de draagwijdte van duurzaam inkopen nog steviger neer te zetten in 

de organisatie. Doelstelling op MVI was om in 2020 (korte termijn) 50% verantwoord in te kopen en in 2025 

(middellange termijn) meer dan 95% duurzaam verantwoord in te kopen. Wij hebben niet kunnen vaststellen of deze 

korte termijn doelstelling op dit moment op koers ligt. Er wordt voor zover wij hebben kunnen achterhalen ook niet 

gerapporteerd over de voortgang van deze doelstellingen naar de raad. Ondanks dat wij dus kwalitatieve resultaten 

hebben vastgesteld kunnen wij geen oordeel vellen over de kwantitatieve doelrealisatie.  

 

Middellange en lange termijn 

Ten aanzien van de middellange termijn zijn er tot op heden alleen resultaten geboekt op het gebied van circulair 

bouwen. Met de vaststelling van de methode Duurzame Gebiedsontwikkeling zijn er strengere eisen op het gebied van 

circulair bouwen bepaald. Dit resultaat ziet ook toe op het expliciteren van de relatie tussen de verschillende 

duurzaamheidsambities en draagt bij aan de integraliteit van het beleid. Immers, de methode Duurzame 

Gebiedsontwikkeling raakt zowel aan de ambitie maatschappelijk vastgoed als circulaire economie.  

 

Anno 2020 is nog onvoldoende helder hoe de samenwerking met de bollensector bij de ontwikkeling naar duurzamere 

teelt vormgegeven moet worden. Ten aanzien van dit aspect zijn tot nu toe nog geen concrete resultaten behaald. 

Gemeentelijke pilots voor de hergebruik van reststoffen zijn op dit moment wel al in ontwikkeling. Er is alleen nog 

onvoldoende helder hoe deze beoogd worden te financieren. De eigen evaluatie spreekt van een landelijke subsidiepot 

maar toont niet aan in hoeverre hier aanspraak op gedaan kan of zal worden.  

 

Voor de lange termijn worden er vanuit verschillende geledingen van de gemeente Lisse zorgen geuit over de 

mogelijkheid tot verwezenlijking van de ambitie. Zowel het college als de werkorganisatie ervaren onvoldoende inzicht 

te hebben in de knoppen waaraan kan worden gedraaid om resultaten te behalen. Om te komen tot een volledig 

circulaire economie is de afhankelijkheid van de omgeving enorm en de invloedssfeer van de gemeente tot nu toe 

klein. Het is – vanwege de te verwachten ontwikkelingen op dit thema – nu nog te vroeg om iets te zeggen over lange 

termijn resultaten. Feit is wel dat doelstellingen met concrete indicatoren voor de middellange en lange termijn maar 

beperkt zijn geformuleerd. Het is hierdoor gecompliceerd om vast te stellen dat resultaten bijdragen aan de 

doelstellingen dan wel het meest effectieve resultaat behalen.   

 

4.3. Belemmeringen 

In deze paragraaf staan wij stil bij de ontwikkelingen die een potentiële belemmering (kunnen) vormen voor de 

verwezenlijking van de duurzaamheidsambities van de gemeente Lisse.  

 

De gemeente Lisse is zich ervan bewust dat het duurzaamheidsbeleid onderhevig is aan veranderingen die zullen 

worden ingegeven door technologische, economische en (inter)nationale politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. Dit blijkt 

uit de bestudeerde documenten en de gevoerde gesprekken. De gemeente Lisse heeft geen integraal overzicht waaruit 

alle potentiele belemmeringen blijken en hoe deze zouden kunnen worden gemitigeerd.   
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4.3.1. Belemmeringen korte, middellange en lange termijn 

Zoals eerder geconstateerd hebben gemeenten de bevoegdheid gekregen om wijken aan te wijzen waarbij de 

geldende aansluitplicht voor netbeheerders komt te vervallen. Dit vormde een belemmering op de korte termijn, 

omdat gemeenten werken aan aardgasvrije wijken, maar bij nieuwbouwprojecten verplicht waren gasaansluitingen aan 

te laten leggen. Daarbij moet volledigheidshalve worden opgemerkt dat het wegnemen van deze belemmering niet 

direct herleidbaar is tot de inzet die door de gemeente Lisse of Holland Rijnland is gepleegd, omdat dit buiten hun 

bevoegdheid lag. De VNG heeft bij de parlementaire behandeling van de Wet versnelling energietransitie de positie 

van gemeenten  onder de aandacht gebracht. De maatregel is het uiteindelijk resultaat van een amendement 

ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel.39  

 

Uit de evaluatie en de gevoerde gesprekken blijkt dat de gemeente Lisse er rekening mee houdt dat het Rijk nog veel 

instrumentarium gaat ontwikkelen. Dergelijk instrumentarium moet de gemeente op termijn gaan helpen bij de 

uitvoering van de beleidsambities op de middellange en lange termijn. We hebben geconstateerd dat de gemeente 

Lisse in algemene zin in elk geval via de VNG-ledenbrieven wordt geinformeerd over de voortgang van het nieuwe 

Rijksbeleid. We hebben naar aanleiding daarvan echter geen integraal overzicht kunnen vaststellen van de knelpunten 

die de gemeente Lisse ervaart en die betrekking hebben op de korte, middellange en langetermijn.  

 

Uit de eigen evaluatie blijkt dat het onduidelijk is in hoeverre de gemeenten compensatiemiddelen krijgen om de 

energietransitie op de middellange en langetermijn uit te kunnen voeren. Ook ten aanzien van circulaire economie 

wordt verwezen naar onduidelijk Rijksbeleid. De financiële consequenties verbonden aan het totale 

duurzaamheidsbeleid zijn nu ook nog niet bekend. Onduidelijk is hoe groot deze zullen zijn maar ook is nog niet 

helder voor wiens rekening de kosten komen. De algehele financiële situatie van Lisse wordt door geïnterviewde 

ambtenaren bovendien als een belemmering aangemerkt voor de verdere uitvoeringsopgave van het 

duurzaamheidsbeleid.  

 

Voornoemde belemmeringen worden aangeduid tijdens gesprekken en ook de eigen evaluatie40 legt een aantal van 

deze complicaties bloot. Wij hebben echter geen compleet en levend overzicht voorhanden waaruit ontwikkelingen 

blijken die potentieel een belemmering vormen voor de korte, middellange en lange termijn. Een dergelijk ‘actief’ 

overzicht is gewenst omdat vanuit verschilende geledingen van de gemeente wordt benadrukt dat het 

duurzaamheidsbeleid aan snelle ontwikkelingen en veranderingen onderhevig is.  

4.3.2. Pro-actief handelen 

Bij provinciale maatregelen die belemmerend werken voor de uitvoering van de duurzaamheidsambities acteert de 

gemeente Lisse proactief als deze maatregelen betrekking hebben op Lisse.  

 

Dat is gedaan bij het voornemen tot aanleg van een zonneweide op de voormalige vuilstortlocatie aan de Loosterweg-

Zuid. Uit de raadsbrief blijkt dat de gemeente Lisse de dialoog met de provincie Zuid-Holland aangaat en ook in 

Holland Rijnlandverband zal acteren. In de raadsbrief worden de bezwaren van de provincie echter niet nader 

 

39 ‘Gewijzigd amendement van het lid Jetten c.s. […] over het afschaffen van de gasaansluitplicht’, Tweede Kamer 2017-2018, Kamerstuk 34 627, nr. 39. 

40 Eigen evaluatie Richtinggevend Plan, d.d. 12 december 2019.  
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toegelicht. De positionering van de gemeente Lisse dat de locatie ‘zeker geschikt is’ wordt ook niet verder 

verduidelijkt.41 Daardoor is op basis van de voorhanden zijnde documenten geen inschatting kunnen maken hoe de 

gemeente Lisse zich in deze dialoog positioneert en acteert en of op basis daarvan belemmeringen kunnen worden 

weggenomen. Vanuit het ambtelijk wederhoor wordt wel duidelijk dat men ambtelijk onderkent dat een Zonneweide 

kan bijdragen een stap(je) te zetten naar energieneutraal. Door een principeverzoek in te dienen heeft de provincie zich 

moeten uitspreken hierover. In de RES staat dan ook niet voor niets dat dit een randvoorwaarde is om de ruimtelijke 

mogelijkheden te verbreden. Deze actie is afgestemd met buurgemeenten die vergelijkbare acties hebben 

ondernomen, om daarmee meer druk op de provincie uit te oefenen om tot beleidswijzigingen te komen. 

 

Ook blijkt proactief handelen van de gemeente Lisse door het indienen van een motie over de beperkingen in het 

klimaatakkoord (zie ook paragraaf 4.3.5) op de buitengewone ledenvergadering van de VNG. 

4.3.3. Gemeentelijke belemmeringen en belemmeringen bij stakeholders 

Gemeenten kunnen ook maatregelen treffen die binnen hun eigen invloedssfeer liggen en bijdragen aan de 

verwezenlijking van de duurzaamheidsambities. De pilot Schooldakenrevolutie is een voorbeeld van een 

handelingswijze die erop gericht is ook het eigen gemeentelijk beleid meer duurzaam in te richten. Met de 

ondertekening heeft de gemeente Lisse zich namelijk gecommitteerd aan de vergunningverlening voor zonnepanelen 

voor ten minste eigen gemeentelijke objecten.  

 

De gemeente Lisse heeft belemmeringen weggenomen ten aanzien van het laadpalenbeleid. Met het geactualiseerde 

beleid gaf de gemeente aan een ‘faciliterende gemeente via een vergunningenmodel’ te willenzijn. 42 Het primaire 

uitgangspunt van dit model is dat elke partij die aan de door een gemeente opgestelde beleidsregels voldoet, 

toestemming krijgt om in de openbare ruimte laadpalen te plaatsen, beheren en exploiteren. Op deze manier maakt de  

gemeente Lisse expliciet inzichtelijk wat er binnen de eigen invloedssfeer voor rol kan worden ingenomen.     

 

De gemeente Lisse heeft het convenant aardgasvrije wijken ondertekend waaruit de inspanningsverplichting 

voortvloeit om reeds vergeven vergunningen voor nieuwbouwprojecten met aardgas, alsnog aardgasvrij te maken. We 

hebben echter niet kunnen vaststellen of dit door de gemeente Lisse ook daadwerkelijk is gebeurd.  

 

De gemeente Lisse wordt op het gebied van mobiliteit vertenwoordigd door een dossiertrekker namens HLTSamen in 

Holland Rijnland. Door in regionaal verband op te trekken probeert de gemeente Lisse kwetsbaarheid te verminderen 

en de invloed van externe invloeden te beperken. Een voorbeeld daarvan is de zorg die in Holland Rijnlandverband is 

uitgesproken na publicatie van het nieuwe Zuid-Hollandse coalitieakkoord waarin beperkende maatregelen worden 

genomen voor het plaatsen van zonneweiden. 

 

Uit de eigen evaluatie en de gevoerde gesprekken blijkt dat de gemeente Lisse er rekening mee houdt dat het Rijk nog 

veel instrumentarium gaat ontwikkelen dat de gemeente op termijn helpt bij de uitvoering van de beleidsambities, 

maar op dit moment voor vertraging zorgt. De gemeente Lisse heeft daarvan geen integraal overzicht. 

Ook de afhankelijkheid van buurgemeenten groot op sommige thema’s. De gemeente Lisse is afhankelijk van regionale 

vervoersbewegingen die over gemeentegrenzen heengaan en hierdoor kan de gemeente op het gebied van duurzame 

mobiliteit alleen kleinschalige projecten op lokaal niveau uitvoeren. Uit de gesprekken blijkt dat de gemeente Lisse zich 

bewust is van deze belemmeringen. 

 

41 Raadsbrief ‘stand van zaken zonneweide Loosterweg-Zuid’, 24 april 2019. 

42 Beleid: Openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Lisse, december 2018 
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4.3.4. Informeren van de raad bij afwijkingen van de doelrealisatie 

De afgelopen periode is de raad door het college niet tussentijds geïnformeerd over de integrale voortgang en 

resultaten van het duurzaamheidsbeleid. Met het opstellen van de eigen evaluatie van het duurzaamheidsbeleid in 

2019 is de raad voor het eerst een integrale voortgangsrapportage gepresenteerd, met daarin afwijkingen van de 

doelrealisatie. 

 

Vanuit de ambtelijke organisatie wordt bevestigd dat de raad ad hoc en naar eigen inzicht wordt geïnformeerd over de 

voortgang van het duurzaamheidsbeleid in plaats van tussentijds en gestructureerd periodiek. Er zijn voorbeelden 

beschikbaar waaruit blijkt dat de raad is incidenteel is geïnformeerd over casussen die daartoe aanleiding gaven. Dat 

was onder meer het geval inzake het plan om een zonneweide aan te leggen op de voormalige vuilstortplaats.  

 

Uit de werksessie met de raad blijkt dat raadsleden behoefte hebben aan een periodieke voortgangsrapportage. Een 

deel van de raad heeft aangegeven dat het daar ook een actievere rol voor zichzelf ziet weggelegd om te informeren 

naar de voortgang zodat kan worden bijgestuurd als de doelrealisatie niet binnen bereik blijkt. 

4.3.5. Informeren van de raad bij belemmeringen 

In de raadsbrief over het convenant aardgasvrije wijken is de raad ook geïnformeerd over de weggevallen 

belemmeringen met de inwerkingtreding van de wet Vet. Daarnaast heeft de raad afschriften ontvangen van brieven 

die vanuit Holland Rijnland naar de provincie Zuid-Holland zijn gestuurd over gevolgen van de opmerkingen in het 

Zuid-Hollandse coalitieakkoord over de aanleg van zonneweiden. 

 

We hebben geconstateerd dat de gemeenteraad van Lisse in elk geval via de VNG wordt geinformeerd over de 

voortgang van het nieuwe Rijksbeleid. De door de VNG geformuleerde kanttekeningen bij het Klimaatakkoord zijn op 8 

november 2019 in de gemeenteraad besproken. De commissie kon instemmen met het besluit van het college om in te 

stemmen met het voorstel van de VNG over het Klimaatakkoord zoals verwoord in de ledenbrief van 1 november 2019 

met inachtneming van de kanttekeningen in het ambtelijk advies.  

4.4. Tevredenheid inwoners en ondernemers aanpak duurzaamheidsbeleid  

In paragraaf 2.4 stonden we stil bij de wijze waarop inwoners en ondernemers betrokken zijn geweest bij de opzet van 

het beleid en in paragraaf 3.4 zoomden we in op de wijze waarop inwoners en ondernemers al dan niet naar 

verwachting worden betrokken bij de uitvoering van het beleid.  

 

Op basis van de reeds beschreven ontwikkelingen constateren we dat de gemeente Lisse haar duurzaamheidsbeleid 

nog niet naar de volle tevredenheid van inwoners en ondernemers aanpakt. Hiervoor zijn een aantal onderliggende 

factoren kenbaar gemaakt.  

 

Rolonduidelijkheid en een andere visie op elkaars bijdrage aan de uitvoering van het beleid  

Met het vaststellen van het Maatregelenpakket 2017-2018 verandert de rol van het Duurzaamheidsplatform met 

ingang van 2018 ‘van inhoudelijk meedenken over de op te stellen ambities en maatregelen, naar het vervullen van een 

klankbordfunctie’. Deze meer reagerende rolinvulling staat haaks op het feit dat in het Richtinggevend Plan de 

maatschappij en expliciet het Duurzaamheidsplatform nadrukkelijk wordt uitgenodigd om een lokaal actieprogramma 
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duurzaamheid te ontwikkelen in 2018. Deze twee verschillende visies op de rol van het Duurzaamheidsplatform heeft 

geleid tot rolonduidelijkheid bij de betrokken bewoners van het Duurzaamheidplatform. Zij beroepen zich richting de 

gemeente Lisse op het gemeentelijke voornemen om de maatschappij uit te dagen mee te doen in plaats van alleen te 

reflecteren.  

 

Het wegvallen van het Duurzaamheidsplatform  

Wij constateerden dat met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 het Duurzaamheidsplatform langzaamaan inactief 

is geworden. Dat is opvallend omdat in het Coalitieakkoord 2018-2022 en de programmabegroting 2019-2022 wordt 

geopteerd voor het uitbreiden van dit platform met externe en wetenschappelijke kennis. Met het wegvallen van het 

Duurzaamheidsplatform verdwijnt er een structureel geborgd medezeggenschapsorgaan. Hiermee vervallen ook 

afspraken over de samenwerking die eerst nog golden tussen de gemeente en het Duurzaamheidsplatform. Wij 

hebben vernomen dat het gesprek over de rolinvulling van maatschappelijke stakeholders momenteel weer op de 

agenda staat. Dit kan significant bijdragen aan de tevredenheid van maatschappelijke stakeholders ten aanzien van de 

aanpak van het duurzaamheidsbeleid.  

 

Het door inwoners en ondernemers ervaren gebrek aan rolneming van de gemeente Lisse  

Inwoners en ondernemers ervaren beiden dat op dit moment vaak namelijk nog onvoldoende duidelijk is welke rol de 

gemeente voor zichzelf én voor haar omgeving ziet t.a.v. duurzaamheid. Het zou voor ondernemers helpen om 

inzichtelijk te krijgen welke bewegingen er op publiek niveau plaatsvinden, welke obstakels er weggenomen kunnen 

worden t.a.v. duurzaamheid en welke kansen duurzaamheid biedt voor ondernemers.  

4.5. Tussenbalans resultaten 

a. De jaarlijkse deelrapportages geven op een gestructureerde wijze 

weer welke resultaten reeds zijn behaald. 

Er worden geen jaarlijkse deelrapportages opgesteld waarin op 

gestructureerde wijze wordt weergeven welke resultaten zijn behaald.  

b. De reeds ingezette acties en maatregelen behalen het beoogde 

resultaat.  

 

 

 

 

De ingezette acties en maatregelen zijn degene met het meeste 

effect als het gaat om het bereiken van de doelstellingen 

 

 

 

Aannemelijk is gemaakt dat de gemeente Lisse op beoogde koers 

ligt om de realisatie van de duurzaamheidsdoelen te 

bewerkstelligen. 

De reeds ingezette maatregelen leveren wel een bijdrage aan het behalen 

van de doelstellingen, maar niet inzichtelijk is gemaakt dat deze ook leiden 

tot het behalen van het beoogde resultaat. Dat komt onder meer doordat 

de voortgangsresultaten niet periodiek worden gerapporteerd en daardoor 

de tussentijds geboekte progressie niet eenduidig valt op te maken 

 

Bij de resultaten wordt niet in gegaan op de effecten van de genomen 

maatregelen. Omdat ook niet herleidbaar is gemaakt of er gekeken is naar 

alternatieven, kan niet worden gezegd of de maatregelen die zijn 

ingevoerd de maatregelen met het meeste effect zijn.     

 

De gemeente Lisse heeft niet aannemelijk gemaakt dat het op koers ligt. Er 

zijn veel resultaten niet behaald en de termijn waarop resultaten moeten 

worden behaald is beperkt.  

c. 

 

 

 

De gemeente heeft in beeld welke ontwikkelingen op de korte, 

middellange en lange termijn potentiële belemmeringen kunnen 

vormen voor het bewerkstelligen van de duurzaamheidsdoelen. 

De gemeente Lisse weet dat het duurzaamheidsbeleid op de korte, 

middellange en lange termijn onderhavig is aan ontwikkelingen. Er is 

echter geen compleet en levend overzicht voorhanden waaruit 

ontwikkelingen blijken die potentieel een belemmering vormen voor de 

korte, middellange en lange termijn. 
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d.  De gemeente acteert voldoende proactief op het voorkomen dan 

wel reduceren van potentiële belemmeringen voor het 

bewerkstelligen van de duurzaamheidsdoelen. 

 

 

 

 

 

Daarbij is duidelijk welke belemmeringen door de gemeente en 

welke belemmeringen door andere stakeholders weggenomen 

moeten worden. 

De gemeente Lisse acteert voldoende proactief op het voorkomen dan wel 

reduceren van potentiële belemmeringen als deze betrekkingen hebben 

op de gemeente Lisse. Ook in regionaal verband wordt er via Holland 

Rijnland geacteerd bij belemmeringen. De gemeente Lisse opereert in 

VNG-verband om belemmeringen weg te nemen. Er is geen overzicht van 

alle belemmeringen beschikbaar dus niet kan worden gezegd of in alle 

gevallen proatief wordt opgetreden. 

 

De gemeente Lisse kijkt voor het wegnemen van belemmeringen naar 

verschillende stakeholders. Naar het Rijk voor financiële compensatie voor 

de verduurzaming van de gebouwde omgeving en een beter uitgerust 

wettelijk instrumentarium en een provinciale verruiming voor locaties voor 

zonnevelden. Er is geen blijk van het wegnemen van belemmeringen bij 

buurgemeenten. De gemeente Lisse heeft in beperkte gevallen laten zien 

dat het ook zelf belemmeringen weg kan nemen om de uitvoering van het 

duurzaamheidsbeleid te bespoedigen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het 

geactualiseerde laadpalenbeleid.    

De raad wordt geïnformeerd over eventuele afwijkingen van de 

doelrealisatie en het optreden van belemmeringen. 

De raad wordt geïnformeerd over eventuele afwijkingen van de 

doelenrealisatie en het optreden van belemmeringen. Dit gebeurt ad hoc 

en niet gestructureerd. De raad ontvang niet gestructureerd en periodiek 

een lijst van alle uitgevoerde of niet uitgevoerde maatregelen. 

f.  Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de wijze waarop de 

gemeente haar duurzaamheidsbeleid aanpakt  

Onder inwoners en ondernemers bestaat geen volle tevredenheid over het 

duurzaamheidsbeleid. Dat komt doordat er bij inwoners en ondernemers 

onduidelijkheid bestaat over de rol die de gemeente voor zichzelf ziet 

weggelegd en voor haar maatschappelijk veld. Het wegvallen van een 

structureel geborgd medezeggenschapsorgaan in de vorm van het 

Duurzaamheidsplatform wordt als een gemis ervaren.    
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5. Bestuurlijke reactie  

5.1. College Lisse 

Rekenkamercommissie Hillegom-Lisse 

Postbus 200 

2160 AE Lisse 

 

 

 Verzenddatum 9 oktober 2020 

 Uw kenmerk  

 Ons kenmerk Z-20-150353 

  Onderwerp Bestuurlijke reactie op aanbevelingen  

 Inlichtingen Rob de Mooij 

 Telefoon 14 0252 

 Bijlage(n)  

 

 

Geachte leden van de rekenkamer, 

 

Allereerst willen wij u bedanken voor het door u uitgevoerde onderzoek en de aanbevelingen die u op 

grond daarvan heeft opgesteld. Wij zijn met u van mening dat een duurzame ontwikkeling van Lisse en 

van onszelf als gemeentelijke organisatie een belangrijk thema is, waarbij het periodiek evalueren, 

bijsturen en verbeteren van de aanpak ook belangrijk is om betere resultaten te boeken. 

 

Wij nemen de aanbevelingen die u gedaan heeft daarom ter harte. Met uw aanbevelingen willen wij een 

sprong vooruit maken, en de ontwikkelingen versnellen. Tegelijk willen we met ambitie maar ook 

realistisch werken aan doelstellingen die we met de raad en onze inwoners opnieuw afstemmen. 

 

Hieronder geven wij aan hoe wij met uw aanbevelingen willen werken om onze plannen te actualiseren 

en herijken, zodanig dat we recht kunnen doen aan de aanbevelingen uit het rapport. We staan eerst 

stil bij de aanbevelingen zelf en geven daarna aan hoe wij de handschoen, want zo hebben wij het 

rapport en de aanbevelingen ervaren, zullen oppakken. 

 

Reactie op hoofdaanbeveling 

Het college stelt voor niet zonder meer vast te houden aan de nu opgestelde ambities. Deze zijn soms 

ongelijksoortig en niet goed te operationaliseren. Wij stellen daarom voor om opnieuw ambities voor 

duurzame ontwikkeling te bepalen. Deze ambities moeten ons niet alleen richting geven, maar ook 

direct uitvoer- en meetbaar zijn. Dit willen wij doen door op een, voor iedereen inzichtelijke en 

duidelijke manier, doelstellingen te formuleren die ons helpen efficiënt middelen en menskracht in te 

zetten voor een duurzaam Lisse. 

   

Het is onzes inziens verstandig daarbij niet alleen zelf te kijken naar duurzame ontwikkeling, maar te 

overwegen aan te sluiten bij de Global Goals gemeenten en de Sustainable Development Goals. Dat 
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helpt ons met meer overzicht over het brede onderwerp duurzaamheid, maar biedt ons ook de 

gelegenheid duidelijke keuzes bij deelthema’s te maken: waar gaan we zelf over, wat is relevant in 

Lisse, waar vinden we de samenwerking met onze buurgemeenten. Dit punt maken wij graag onderdeel 

van onze nieuwe beleidsaanpak en nemen wij dus graag mee bij het opstellen van een nieuw beleid. 

 

 

Specificering en meetbaarheid doelstellingen 

Als eerste aanbeveling geeft u aan dat het goed zou zijn als wij specifiekere en beter meetbare 

doelstellingen voor ons nieuwe duurzaamheidsbeleid op zouden stellen. Hier zijn wij zeker, op basis van 

alle inzichten die we de afgelopen jaren hebben opgedaan, toe bereid. De motie met vier punten uit 

oktober 2016, waarvoor een uitwerking is opgenomen in het Richtinggevend Plan, is wat ons betreft 

geen volwaardig duurzaamheidsbeleid meer. Met de komst van de Omgevingsvisie is het verder 

uitwerken van het brede thema duurzaamheid belangrijk. In een uitvoeringsprogramma dat daaraan 

gekoppeld is, kunnen dan doelstellingen conform de aanbevelingen, concrete en meetbare 

beleidsdoelstellingen worden opgenomen voor de korte en lange termijn. 

 

Relatie maatregelen en doelstellingen 

Uw tweede aanbeveling raakt aan de relatie tussen maatregelen en doelstellingen. Het college 

onderschrijft de wenselijkheid van duidelijke maatregelen en het verduidelijken van de relatie van deze 

tot de grotere doelstellingen. Wij stellen voor jaarlijks hierover te verantwoorden, tegelijk met de 

reguliere programma-, begrotings- en verantwoordingscyclus. Dan kunnen wij ook beter recht doen 

aan het feit dat veel duurzame onderwerpen niet los, maar integraal als onderdelen van bestaande 

taakvelden worden opgepakt. 

 

Inzichtelijkheid kosten 

U geeft ten derde aan dat u graag vooraf meer gedetailleerde informatie zou zien over de opbouw van 

onze begroting. Het college is echter, gegeven alle snelle ontwikkelingen rondom duurzaamheid, 

voorstander van een globale begrotingsbenadering, met een door de raad te kiezen en vast te stellen 

verdeling op hoofdlijnen naar thema’s, en een gedetailleerde verantwoording achteraf. Wel moet 

daarbij vermeld worden dat dit niet geldt voor grote projecten en programma’s waar ook grote 

bedragen mee gemoeid zijn, zoals t.z.t. de uitvoering van een lokale energiestrategie.  

 

Monitoring en voortgangsrapportages 

Als vierde beveelt u ons periodieke monitoring en voortgangsrapportages aan om de raad beter te 

informeren over de stand van zaken. Bij het opstellen van een nieuw beleid en uitvoeringsprogramma 

zullen wij hier expliciet aandacht aan geven. Wij verwachten dat we daarmee de duurzame 

ontwikkeling van Lisse voor iedereen toegankelijk en uitnodigend kunnen maken. Zo betrekken we 

iedereen in Lisse bij deze uitdaging. 

 

Bepaling van type rol 

Ten vijfde beveelt u ons aan te bepalen wat voor een rol (faciliterend, regisserend of partnerend) wij 

innemen bij de verschillende duurzaamheidsopgaven. Hiervan zijn wij groot voorstander. Het is 

belangrijk om de rol van de gemeente scherp te houden voor alle betrokkenen om geen onjuiste 

verwachtingen te wekken of risico’s te creëren. Het is onzes inziens van groot belang dat de gemeente 

focust op onderwerpen waar de invloed/impact van de gemeente het grootst kan zijn. Dit zou expliciet 

onderdeel moeten zijn van een effectief duurzaamheidsbeleid. 
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Bijstellen doelstellingen met raad 

Vervolgens gaf u aan dat het goed zou zijn als wij de raad betrekken bij het eventueel bijstellen van 

doelstellingen als tijdens voortgangsrapportages blijk dat hier aanleiding toe is. Ook hiervan zijn wij 

voorstander. Duurzame ontwikkeling gaat iedereen aan, gemeente en gemeenschap, en de raad en het 

college hebben hierin een gezamenlijk en gedeeld belang richting inwoners en bedrijven om hier actief 

en zorgvuldig mee om te gaan. Duurzame ontwikkeling is bij uitstek niet zozeer een politiek als wel een 

breed maatschappelijk onderwerp, zeker op de langere termijn, waar iedereen betrokken een bijdrage 

aan kan leveren. 

 

Organisatie en inzet personeel 

U geeft aan dat een programmatische aanpak waarin ambities, doelen en inspanningen verbinding 

leggen tussen het team duurzaamheid en andere beleidsafdelingen ons ten goede zou komen. Er 

zouden hierbij duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over de inzet en de typen 

werkzaamheden. Deze aanbeveling nemen wij graag mee bij de uitwerking van de Omgevingsvisie en 

Uitvoeringsprogramma’s. Daarin moeten doelen, tijdlijnen maar ook de wijze waarop duurzame 

ontwikkeling door de hele organisatie is belegd, beter aan bod komen. 

 

Betrekken inwoners en ondernemers 

Tenslotte merkt u op dat wij inwoners en ondernemers actiever bij ons duurzaamheidsbeleid kunnen 

betrekken. Daarbij moeten de verschillende rollen en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen 

duidelijk zijn. Ook aan deze aanbeveling geven wij graag gehoor, omdat dit ook nauw aansluit bij de 

veranderende rol van de gemeente en gemeenschap met de komst van de Omgevingsvisie. Dit sluit 

ook aan bij heersende ideeën over de totstandkoming van de RES en de LES. Zeker daar vinden wij de 

betrokkenheid van inwoners en bedrijven belangrijk. 

 

Hoe verder? 

Wij beschouwen de aanbevelingen als vragen om verbeteringen van ons beleid en uitvoering ten 

behoeve van Lisse, als duurzaam dorp. En we beschouwen onze reactie als een intentieverklaring om 

daar ook mee aan de gang te blijven. Niet alleen, maar samen met de raad en onze inwoners en 

bedrijven maken wij graag werk van een volwaardig beleid om duurzame ontwikkelingen te versnellen: 

met duidelijke doelen, focus op kansen, impact van wat wij doen, binnen onze financiële 

mogelijkheden, maar vooral: samen. 

 

Graag bespreken wij onze ideeën over een andere opzet van ons beleid met een daarvoor in te richten 

raadswerkgroep “duurzame ontwikkelingen”, die wij – als de raad daar prijs op stelt – ook een 

permanenter karakter zouden kunnen geven. 

 

Hoogachtend, 

namens het college van Lisse,  

 

Jeanet van der Laan                                                   

Wethouder                                                             De 2015-en  2016-2017. In het Plan is echter  
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6. Nawoord  

6.1. Nawoord Rekenkamercommissie  

Conform haar onderzoeksprotocol heeft de rekenkamercommissie de conceptrapportage voor een check op de feiten, 

het zogeheten ambtelijk hoor en wederhoor, aan betrokkenen voorgelegd. Deze reacties zijn - voor zover deze 

betrekking hadden op de feitelijke inhoud - overgenomen. Vervolgens heeft de rekenkamercommissie het eindrapport 

voor een bestuurlijke reactie voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Gelijktijdig is het rapport 

ter informatie toegezonden aan de gemeenteraad.  

 

De bestuurlijke reactie treft u aan in hoofdstuk 5. In dit nawoord reageert de rekenkamercommissie hierop. 

 

De Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse neemt met genoegen kennis van het feit, dat het college de 

aanbevelingen uit het rapport overneemt. Wij begrijpen de kanttekening die het college maakt ten aanzien van de 

inzichtelijkheid van de kosten. Het college wil met ambitie en realisme gaan kijken naar de duurzaamheidsdoelen en 

dat samen met de gemeenteraad en inwoners/bedrijven vormgeven. Dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de Global 

Goals gemeenten en de Sustainable Development goals is positief. De Rekenkamercommissie spreekt haar waardering 

uit voor de wijze waarop het college deze handschoen oppakt.   
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 ‘’  < Eerste hoofdstuk >  

Typ hier uw tekst   

 

TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en 

urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, digitalisering, 

mobiliteit, duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden 

onze opdrachtgevers unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe 

projecten en programma’s tot een goed einde. Iets creëren van blijvende 

waarde, daar gaan we voor. Daardoor hebben we een directe impact op 

(toekomstige) maatschappelijke en economische ontwikkelingen. En dus 

een grote impact op morgen. 

 
 


