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Het	verkiezingsprogramma	van	11duurzaam	
Invulling van de ambitie 2030 energieneutraal: Beleid, draagvlak en budget 
11duurzaam was nauw betrokken bij de totstandkoming van de doelstelling en 
uitvoeringsplan van gemeente Geldermalsen. Geldermalsen wordt nu West Betuwe. Ook de 
partners in de nieuwe gemeente hebben de doelstelling omarmd, maar een gezamenlijk 
uitvoeringsplan is er nog niet. Dat plan zal ambitieus moeten zijn, op veel vlakken van de 
energietransitie is de omslag enorm. Alle huizen moeten aangepast, alle auto’s worden 
elektrisch, niemand mag meer energie ‘verspillen’ en we krijgen ‘overal’ zonnepanelen en 
windmolens. 
Voor deze transitie hebben we een raad nodig die lef heeft, die samen werkt en die kan 
steunen op een bevolking die actief meedoet. Middels dit verkiezingsprogramma willen wij 
duidelijk maken welke concrete maatregelen en activiteiten de gemeente kan doen om de 
transitie te laten slagen. Uitdaging aan partijen: neem dit over in je programma, uitdaging 
aan stemgerechtigden, stem alleen op partijen die dit hebben overgenomen. 

Energiebesparing	
o Continuering van het energieloket, verhogen budget met 100% om doelstellingen te 

kunnen halen. 
o Bedrijvenaanpak gebaseerd op stimulering maar niet vrijblijvend, dus met de stok achter 

de deur: binnen twee jaar de energieparagraaf in vergunning van alle bedrijven 
actualiseren, uitvoeren maatregellijsten, alle maatregelen met een terugverdientijd van 
maximaal 5 jaar worden ingepland en uitvoering daarvan gehandhaafd. 

o Bevorderen fietspaden, (bewaakte)fietsenstalling en vervoershub rond de stations 
o Bevorderen deelauto’s en deelfietsen, combineren met vrijwillige chauffeurs voor 

minder mobielen. 
o Contract met woningcorporaties gebruiken voor verduurzaming; bij renovatie 

verbeteren naar gemiddeld label A waarbij alleen maatregelen worden gedaan die 
voorbereiden op gasloos. 

o Energiecoaches voor huurwoningen. 
o Extra aandacht voor ‘energiearmoede’. 
o Gemeente maakt haar eigen gebouwen energieneutraal en dus gasloos als voorbeeld. 

Energietransitie	
o Kansenkaart warmtenetten en diepe geothermie ontwikkelen in combinatie met 

glastuinbouw en fruit/conservenbedrijven 
o Wijkgerichte aanpak ‘van het gas af’ samen met woningcorporaties, het Nieuwe Wonen 

en Alliander: in het kader van de op te stellen Regionale Energie Strategie stelt de 
gemeente in overleg de planning op om alle wijken van het gas te bevrijden. 

o ZSM een eerste wijk aanwijzen voor ‘van het gas af’ en daar een collectieve wijkgerichte 
aanpak toepassen naar voorbeeld Culemborg. 

o Stimuleren elektrisch (deel)rijden, laadpaalinfrastructuur. 
o Duurzaamheidslening ook voor elektrische auto’s en laadpalen 
o Beter (lokaal) benutten van lokale biomassa 
o Gemeente koopt alleen nog lokale groene stroom in en sluit ontwikkelovereenkomst met 

11duurzaam/Betuwestroom voor voldoende opwek 
o Niet verlenen van bouwvergunningen met gasaansluitingen, actief aansturen op 

wijzigingen in bestaande bouwplannen 
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o Bij aanvragen particuliere bouwvergunning altijd wijzen op de kansen van de 
energietransitie en hoe die te benutten 

o Bijeenkomsten met branches organiseren om doelen te stellen en ervaringen uit te 
wisselen (b.v. installateurs die met warmtepompen moeten leren omgaan, aannemers 
die bij verbouwingen minimaal voorbereidingen treffen voor laag-temperatuur 
verwarming, idem voor stukadoors, makelaars die het effect van toekomstige 
veranderingen in de energievoorziening uitdragen, etc). 

o Kadastraal splitsen van huizen versoepelen bij energieneutrale verbouw van objecten 
o Verdubbeling ambtelijke capaciteit om de transitie vorm te geven, hier ook alle 

afdelingen van de gemeente op aanspreken (de transitie raakt iedereen). 
o Alle gemeentelijk vervoer elektrisch en doelstellingen om kilometers te besparen 
o Alle OV, ook belbus elektrisch 

Duurzame	opwek	
o Opstellen serieuze scenario’s met ruimtelijk (aanwijs) beleid zon, wind en evt. biomassa 
o Onder voorwaarden kleinere zonnevelden (tot 2 MW) vergunningsvrij of 

‘vergunningslight’ maken (ingewikkelde procedures zijn voor kleine velden niet 
rendabel). 

o Burger(coöperatie)s hebben het recht om voor minimaal 50% mede eigenaar te zijn van 
alle wind en zon ontwikkeling, dit zorgt voor draagvlak en versterken lokale economie 
(sluit aan bij Gelders Model van het GEA) 

o Beleid en communicatie over wat wel kan op gemeentelijke en rijksmonumenten 
o Bouwbesluit aanpassen voor utiliteit: dakbelasting moet voldoende zijn voor 

zonnepanelen. 
o Zonneconsulent (projectleider) voor organiseren collectieve zonnedaken 
o Verplichting of extra faciliteiten voor scholen/bedrijven die hun dak beschikbaar stellen 

voor collectieve opwek (als ze het zelf niet kunnen). 

Klimaatadaptatie	
o Loket voor hulp bij aanpak eigen erf/tuin; minder verharding, regenwater buiten riool 

houden 
o Stimuleren groene daken 
o Samenwerken met Waterschap 

Schone	lucht	
o Ontmoedigingsbeleid voor houtkachels en open haarden, stimuleren van fijnstof-vrije 

alternatieven (houtvergassers) 
o Experiment met pakjeshub in een van de dorpen, gecombineerd met verbod op 

dieselbezorgers 

Biodiversiteit	
o Stimuleren bijvriendelijke zones, bloemen, bloeiende bomen, inzet gemeentegrond 

hiervoor etc. 

Bewustzijn	algemeen	
o De Knop verder uitbouwen met activiteiten en verbinden van initiatieven 
o Opleiding/training van raadsleden, bestuur en ambtelijk apparaat t.a.v. energietransitie 
o Samenwerking met andere gemeenten in Rivierenland in regionale energiestrategie 
o Invoeren slimme watermeter 


