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Het verkiezingsprogramma van Coöperatie Duurzaam West Betuwe 
 

In maart 2022 gaan we weer naar de stembus voor de gemeenteraad. 30 jaar na het Kyoto protocol 

moeten we vaststellen dat we nog steeds half slapen. De doelstellingen om CO2 en andere 

broeikasgassen te besparen, worden keer op keer niet gehaald, de opwarming van de aarde begint 

merkbaar te worden, veranderingen in het weer, biodiversiteit en zeespiegelstijging zijn aan de orde 

van de dag. Steeds weer stellen politici doelen die niet gehaald worden. Zo ook Gemeente West 

Betuwe die in haar Bidbook schreef dat we in 2030 energieneutraal wilden zijn. Het bleek al snel 

technisch en politiek niet haalbaar. 

 

Maar wat nu? Graag zet Coöperatie Duurzaam West Betuwe de toon voor de verkiezingen. Wat is 

volgens ons haalbaar en noodzakelijk beleid? 

 

Gebouwde omgeving 

o Continuering van het energieloket, langjarig reserveren van het huidige budget, lokaal en 

regionaal, in samenwerking met de provincie. 

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 huurders. 

o Extra aandacht voor ‘energiearmoede’ en sociale maatregelen die lage inkomens 

tegemoetkomen voor stijgende energieprijzen en besparingsmaatregelen. 

o Uitbreiden spullenhulp, hergebruik en reparatie van goederen i.s.m. Avri en kringloopwinkels. 

o Gemeente maakt haar eigen gebouwen energieneutraal en dus gasloos als voorbeeld. 

o Onnodige buitenverlichting verbieden/verminderen. 

o Wijkgerichte aanpak ‘van het gas af’ samen met woningcorporaties, het Energieloket en 
Alliander: in het kader van de op te stellen Regionale Energiestrategie stelt de gemeente in 

overleg de planning op om alle wijken van het gas te halen. Aansluiten bij ‘Wijken van de 
toekomst’ van de provincie. 

o Z.s.m. een eerste wijk(je) aanwijzen voor ‘van het gas af’ en daar een collectieve wijkgerichte 
aanpak toepassen naar voorbeeld Culemborg. 

o Bij aanvragen particuliere bouwvergunning altijd wijzen op de kansen van de energietransitie en 

hoe die te benutten. 

o Kadastraal splitsen van huizen versoepelen bij energieneutrale verbouw van objecten. 

o Stimuleren groene daken (als zonnepanelen niet kunnen). 

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

alternatieven (houtvergassers). 

 

Mobiliteit  

o Bevorderen fietspaden, fietsoplaadpunten, (bewaakte) fietsenstalling en vervoershub rond de 

stations. 

o Bevorderen deelauto’s en deelfietsen, combineren met vrijwillige chauffeurs voor minder 

mobielen. 

o Stimuleren elektrisch (deel)rijden, laadpaalinfrastructuur op lokale duurzame stroom. 

o Duurzaamheidslening ook voor elektrische auto’s en laadpalen. 

o Alle gemeentelijk vervoer elektrisch en doelstellingen om kilometers te besparen. 

o Verbod op bezorgbusjes op diesel/benzine. Er zijn ondertussen goede alternatieven. 



 

Oktober 2021                                                                                                                                                                2 

 

 

Industrie en bedrijven  

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 Kansenkaart warmtenetten en diepe geothermie ontwikkelen in combinatie met glastuinbouw, 

fruit/conservenbedrijven en bedrijventerreinen. 

o Niet meer verlenen van bouwvergunningen met gasaansluitingen en actief aansturen op 

wijzigingen in bestaande bouwplannen. 

o Bijeenkomsten met branches organiseren om doelen te stellen en ervaringen uit te wisselen  

(bijv. installateurs die met warmtepompen moeten leren omgaan, aannemers die bij 

verbouwingen minimaal voorbereidingen treffen voor laagtemperatuur verwarming, idem voor 

stukadoors, makelaars die het effect van toekomstige veranderingen in de energievoorziening 

uitdragen, etc.). 

o Vestigingseisen aan duurzaamheid stellen bij uitgifte van gronden voor bedrijven. 

 

Landbouw en landgebruik  

o Stimuleren natuurvriendelijke landbouw. 

o Stimuleren bijvriendelijke zones, bloemen en bloeiende bomen; inzet gemeentegrond hiervoor.  

o Stimuleren ecologische verbindingszones. 

o Veel meer bomen planten waar dat mogelijk is (ook goed voor klimaat en biodiversiteit). 

o Meer onderzoek doen naar fijnstof, residu van landbouw/fruitteelt etc. 

 

Duurzame energie  

o Beter (lokaal) benutten van lokale biomassa en restwarmte. 

o Gemeente koopt alleen nog lokale groene stroom in en sluit ontwikkelovereenkomst met 

Duurzaam West Betuwe/Betuwestroom/Betuwewind voor voldoende opwek. 

o Opstellen serieuze scenario’s met ruimtelijk (aanwijs)beleid zon, wind en evt. biomassa; komen 

tot verdubbeling van de bijdrage aan de Regionale Energiestrategie. 

o Onder voorwaarden kleinere zonnevelden (tot 2 MW) vergunningsvrij of ‘vergunningslight’ 
maken (ingewikkelde procedures zijn voor kleine velden niet rendabel). 

o Stimuleren zonnepanelen op parkeerplaatsen en ander dubbelgebruik. 

o De omgeving heeft het recht om voor minimaal 50% mede-eigenaar te zijn van alle grootschalige 

wind- en zonontwikkelingen vanaf het begin van de ontwikkeling; dit zorgt voor draagvlak en 

versterken lokale economie. 

o Beleid en communicatie over wat wel kan op gemeentelijke en rijksmonumenten en in 

beschermd dorpsgezicht. 

 

o Bouwbesluit aanpassen voor utiliteit: dakbelasting moet voldoende zijn voor zonnepanelen, 

subsidiëren dakbelastingsonderzoek voor zonnepanelen. 

o Continueren en uitbreiden zonneconsulent voor bedrijfsdaken; ‘Alle daken moeten vol’. 
o Verplichting of extra faciliteiten voor scholen/bedrijven die hun dak beschikbaar stellen voor 

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

o Verdubbeling ambtelijke capaciteit om de transitie vorm te geven; hier ook alle afdelingen van de 

gemeente op aanspreken (de energietransitie wordt steeds breder: raakt iedereen en alle 

beleidsterreinen). 

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

o Opleiding/training van raadsleden, bestuur en ambtelijk apparaat t.a.v. energietransitie. 

o Samenwerking met andere gemeenten in Rivierenland in de uitrol van de regionale 

energiestrategie. 

o Invoeren slimme watermeter. 

 

 

Coöperatie Duurzaam West Betuwe helpt graag om bovenstaande punten in verkiezingsprogramma’s 
op te nemen. We kunnen ook achterliggende data en argumenten leveren als dat gewenst is. 

 

 

Vragen?  

 

Neem contact op met Gerlach Velthoven, voorzitter:  

gerlach@duurzaamwestbetuwe.nl, 06 43 02 60 49 

 

mailto:gerlach@duurzaamwestbetuwe.nl

