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We zitten alweer halverwege 2021. Wat gaat de tijd toch snel! Gelukkig zijn er versoepelingen wat 
Corona maatregelen betreft, kunnen we weer bij elkaar op bezoek, loopt het inenten heel redelijk en 
lijkt de terugkeer naar het oude normaal eindelijk in zicht. In deze nieuwsbrief leest u over tegen-
wind en de Regionale Energie Strategie, toekomstoriëntatie Buren en heeft ook ons bestuur weer 
een mooi stuk over wie we zijn als CDA (Buren) 

Uit de fractie

Tegen-wind  

In de afgelopen maanden heeft de werkgroep 
klimaatvisie van de Gemeente Buren, waarin 
bijna alle partijen actief hebben deelgenomen, 
diverse plannen gemaakt voor het opwekken 
van duurzame energie in onze regio, 
zonneparken en windmolens.  

Die plannen zijn in detail besproken en de 
uitkomst was een plan waarbij de Gemeente 
Buren haar bijdrage zou gaan leveren op basis 
van een gezonde combinatie van zonneparken 
en windmolens. Voor de windmolens was een 
gebied aangewezen langs de A15 in het 
oostelijk deel van de gemeente als aansluiting 
op de bestaande 4 windmolens  De 
combinatie van zon en wind zijn belangrijk. Op 
de momenten dat er geen zon is er vaak wel 
wind en omgekeerd, de momenten waarop 
beide energie kunnen leveren is maar 5%.  

Een zonnepark vraagt elf à vijftien hectare 
meer oppervlakte om net zoveel duurzame 
energie te kunnen opwekken als een 
windmolen, de ingreep in ons 
rivierenlandschap kan groot zijn.  

Het aansluiten van windmolen en/of 
zonneparken op het bestaande 
elektriciteitsnetwerk is een extra uitdaging, de 
aansluitmogelijkheden in onze regio zijn 
beperkt. Liander als netwerk beheerder kan 
niet onbeperkt aansluiten. De combinatie van 
zon en wind zijn dus ook vanwege de 
aansluiting op het netwerk belangrijk, in 5 % 
van de gevallen is er zon én wind. De kosten 
om het  elektriciteitsnetwerk uit te breiden 

zijn hoog en dit kan niet op korte termijn 
gerealiseerd worden. 

In de afgelopen weken hebben er meerdere 
raadsvergaderingen plaatsgevonden in de 
Gemeente Buren. Ondanks de samenwerking 
in de klimaatwerkgroep waarin een balans 
tussen zon en wind aanwezig was hebben een 
aantal partijen op het laatste moment 
besloten om geen windmolens toe te staan in 
het aandeel van de Gemeente buren voor het 
opwekken van duurzame energie in de regio. 
Wij zullen dus heel veel moeten compenseren 
door het aanleggen van veel meer 
zonneparken, zowel op daken als in ons 
landschap.   

Ons mooie rivierenlandschap zal dus voor een 
deel vol komen te liggen met zonneparken op 
kostbare landbouwgrond, deze grond is dan 
voor lange tijd niet meer te gebruiken voor 
mens en dier.  
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Komen er nu definitief geen extra windmolens 
langs de A15? De provincie kan ingrijpen, dan 
komen deze windmolens er toch. Het nadeel is 
dat de provincie zich niet hoeft te houden aan 
de zoekgebieden langs de A15. Ook het 
investeringsfonds waarmee opbrengsten van 
het opwekken van onze duurzame energie 
voor onze gemeente beschikbaar zouden 
komen is dan geen verplichting. Dit fonds was 
nodig om b.v. onze woningen te kunnen 
isoleren en het landschap en natuur in onze 
gemeente te kunnen versterken.  

De beslissing van de Gemeenteraad om geen 
windmolens in onze gemeente te plaatsen lokt 
een mogelijke beslissing van de provincie uit 
waardoor wij wel de nadelen maar mogelijk 
niet de voordelen krijgen.    

Het CDA is voor een gezonde balans tussen 
zon en wind, op de juiste plaatsen zodat de 
gevolgen voor mens en milieu minimaal zijn. 
Wij willen ons unieke landschap in 
standhouden en als het kan versterken voor 
onze kinderen en kleinkinderen. De balans 
tussen mens en milieu, opwekken van 
duurzame energie en biodiversiteit zijn voor 
ons heel belangrijk. Wij hebben dan ook niet 
meegedaan aan het besluit om geen beperkt 
aantal van 4 of 5 windmolens toe te staan in 
de Gemeente Buren.  

Willem Lassche, burgerlid 

In de raadspraat van volgende week staat een 
verkorte versie van dit artikel 

 

Zero Based Budget 

U heeft het waarschijnlijk al wel in de krant 
gelezen: de financiële situatie van de 
gemeente Buren blijft precair. Op verzoek van 
de raad heeft het college gekeken naar 
mogelijkheden om te bezuinigen in plaats van 
het wederom verhogen van de OZB. Om 
inzichtelijk te maken waar de gemeente Buren 
‘duurder uit is’ dan in andere vergelijkbare 
gemeenten en uit te zoeken waar we meer 
doen dan wettelijk noodzakelijk is en waar dan 
in principe bezuinigingsmogelijkheden zouden 
kunnen liggen, is een project gestart dat Zero 
Based Budget heet. Van alle taken die de 
gemeente uitvoert wordt gekeken naar wat er 
wettelijk minimaal uitgevoerd moet worden, 
wat dat dan zou kosten en hoe vergelijkbare 
gemeentes het doen (benchmark). Op basis 
van de informatie die eind augustus 
beschikbaar zal zijn, zal de raad keuzes 
moeten maken in waar we kunnen 
bezuinigen. Voor het CDA Buren staat 
natuurlijk voorop dat bij het maken van 
keuzes de mens en zijn welbevinden voorop 
staat. 

Toekomst oriëntatie Buren 

In raadsvergadering van 6 juli wordt het stuk 
toekomstoriëntatie Buren besproken. Het 
rapport is gemaakt door Berenschot op basis 
van gesprekken met de fracties, 
maatschappelijke organisaties, de regio en 
vele andere belanghebbenden. In het rapport 
wordt een keuze gemaakt voor wie wij als 
gemeente Buren willen zijn in 2040: het 
toekomstprofiel schetst een beeld van een 
gemeente die werkt aan een duurzame 
toekomst. Onder andere leefbaarheid, wonen, 
bedrijvigheid, biodiversiteit, energietransitie 
en andere onderwerpen die uw raad van 
belang vindt, komen terug in ons 
toekomstprofiel. De concrete vertaling hiervan 
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gebeurt stapsgewijs aan de hand van ambities 
voor de korte en de lange termijn. Natuurlijk is 
de financiële positie van de gemeente Buren 
hier ook van belang. Als we dan weten wie we 
willen zijn en wat daarvoor nodig is, valt het 
dan ook nog te betalen? Ook dit zal 
meegenomen worden in het Zero Budget 
Based traject dat we na het zomerreces zullen 
doorlopen. 

Perspectiefnota en jaarstukken 

In de raadsvergadering van 13 juli zullen de 
jaarstukken en perspectiefnota besproken 
worden. In de vorige stukjes heeft u al kunnen 
lezen over het ZBB traject. Dit traject zorgt 
ervoor dat er ook in de perspectiefnota weinig 
beleidszaken staan. De raad moet immers 
gaan beslissen hoe de begroting er uit gaat 
zien en kan dat pas doen na het opleveren van 
het eindrapport in het ZBB traject. Het college 
heeft dus, logischerwijs, besloten geen 
voorstellen voor nieuw beleid te doen, maar 
het te laten bij wat wettelijk gezien 
noodzakelijke 
beleidsbijstellingen/begrotingsvoorstellen 
zullen zijn. 

De jaarstukken zijn natuurlijk een weergave 
van wat gebeurd is. We hebben vragen 
gesteld over de kwaliteit van ons beleid, in 
veel gevallen worden namelijk wel peilpunten 
(indicatoren) benoemd, maar zijn deze nog 
niet voorhanden in het stuk. Dat maakt het 
moeilijk om te zien of het beleid dat we 
hebben ook doeltreffend en het budget dat 
daarbij hoort ook doelmatig is. In de 
jaarstukken wordt verder aangegeven dat er 
voor een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen 
budget overgeheveld moet worden naar 2021. 
Vanwege Corona zijn veel activiteiten 
stilgelegd of niet opgestart en dat levert 
natuurlijk een bedrag op dat niet uitgegeven 
is. Met de overheveling van dit bedrag wordt 

het resultaat voor 2020 echter zo’n 300.000 
negatief. Wij zullen dan ook nog eens goed 
kijken of alle bedragen die genoemd worden 
ook daadwerkelijk overgeheveld moeten 
worden. We zitten tenslotte al halverwege juli 
en wat er vorig jaar niet kon door Corona, is 
wellicht ook dit jaar niet doorgegaan. Het 
college zal een overzicht opleveren waarin 
zichtbaar gemaakt wordt welke activiteiten al 
wel opgestart zijn en welke nog niet, zo valt er 
een keuze te maken. 

Uit het bestuur 

Voorzitter Jannie van den Hul – Omta:  

RES 

De regionale energietransitie (RES): het CDA 
ziet de RES graag verbonden met de ook 
binnen het milieu en binnen de agrarische 
sector vereiste transities; alle drie hebben 
alles van doen met onze uitgangspunten van 
solidariteit, spreiden van verantwoordelijkheid 
en rentmeesterschap. Als  de in ieder van deze 
sectoren  vereiste verdienmodellen aan elkaar 
zouden kunnen worden gekoppeld, dan 
verminderen we niet alleen de belasting van 
onze natuur, helpen we  burgers die 
momenteel steeds meer last krijgen van 
ziektes, onaangenaamheden en vernielingen 
die ook qua gezondheid veel kosten met zich 
meebrengen en kunnen ook onze agrariërs 
wellicht gemakkelijker tot een verdienmodel 
komen wi. loon naar werken in het vizier komt 
en  waarbij de natuur beter beheerst en 
bewaard blijft.  

Daarom waren Bestuur én Fractie 
voorstanders van het RES, meer windmolens 
dan zonnevelden: zonnepanelen zouden waar 
mogelijk op alle daken gelegd moeten 
worden, de gemeente zou dat moeten 
stimuleren. Maar ook was  wat betreft het 
CDA onze oproep: wees zuinig met het gebruik 
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van grond voor zonnepanelen! Immers,  voor 
1 windmolen is een  veld nodig gelijk aan ca 25 
schaarse hectares bouw-  en agrarische grond, 
en ook : ‘s nachts brengen zonnevelden geen 
energie op: windmolens wel! Helaas is het RES 
door partijen als Gemeentebelangen en PCG  
zó  zeer geamendeerd dat aan het einde van 
de rit alle windmolens uit het RES zijn 
geschrapt en er meer aandacht is gevraagd 
voor totstandkoming van zonnevelden. 
Daarom  heeft de fractie dan ook alles 
afwegend tegen het geamendeerde RES 
gestemd (anders dan VVD, Gemeentebelang 
en PCG). Immers wat blijft er dan over van het 
zo mooie Betuwse cultuurlandschap? En doen 
windmolens, natuurlijk rekening houdend met 
geluidsoverlast voor mens en dier en dat 
opgesteld langs de A15/Betuwelijn, zoveel 
mogelijk in Oost-west richting , nu echt 
kwaad?  

En hiermee hoop ik dat U duidelijk is dat 
hoezeer wij als CDA de diverse mede uit 
oogpunt van solidariteit (ook met andere 
sectoren) en rentmeesterschap (hoe laten we 
een leefbare aarde na aan onze kinderen en 
kleinkinderen) vereiste transities 
ondersteunen, zie ook hierboven Wb. de 
verbinding met die nodig betreffende het 
milieu en de agrarische sector, toch op een 
cruciaal moment met het geamendeerde 
voorstel niet mee konden  gaan.     

Gelukkig is er nog veel ruimte vooralsnog voor 
zonnepanelen op daken her en der in onze 
gemeente!  

En ook heeft de fractie ondersteund  
voorstellen omtrent totstandkoming van een  
zonnedak boven de Betuwe lijn en boven de 
A15: allemaal ideeën die langskwamen en 
door de CDA fractie mede omarmd zijn. Ook is  
uitgesproken dat snel ook Liander voor de 
vereiste aansluitingen van zonnepanelen op 

daken haar mogelijkheden moet uitbreiden 
waarvoor ze overigens bij de landelijke 
overheid te rade moet.  

Onderwijs 

Ook de onderwijssector kreeg de afgelopen 
maand  breed de aandacht en m.n. het 
pleidooi in elke kern een school te behouden. 
Een school immers zorgt mede voor sociale 
cohesie en is daarmee van groot belang voor 
onze samenleving, ook inspirerend voor het in 
de plaatselijke gemeenschappen vereiste 
verenigingsleven. Meerjarige helderheid voor 
het behoud van de school in zo enigszins 
mogelijk elke woonkern is - hoewel de 
gemeente hierin alleen Wb de huisvesting een 
taak heeft -  onze opdracht en die is met het 
‘Integraal Huisvestingsplan (IHP)’ en de brede 
instemming die in de raad daaraan  is 
gegeven, optimaal gegarandeerd. En 
natuurlijk: alles op alles moet worden gezet 
dat in elke kern woningen worden gebouwd 
ook voor jonge gezinnen: dat is immers met 
name goed voor het behoud van onderwijs in 
leefbare kernen! 

Landelijk 

Dat alles hiervoor zo lezend,  zullen zeker een 
aantal van U zeggen:  oké en mooi  wat het 
CDA in onze gemeente probeert rond te 
krijgen maar wat is er toch landelijk aan de 
orde?? Wat draagt dáár het CDA bij aan de 
grote problemen waarin het land verkeert? En 
dan wordt beoogd het grote tekort aan 
woningen, aan leerkrachten, hoe opvangen 
asielzoekers, vluchtelingen, dragen we echt bij 
aan vlot verlopen van de vereiste 
klimaatvereisten en transities?  
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Of maken we teveel onderling ruzie, en lijkt 
tussen de partijen het belangrijker wat 
personen doen en hoe die beoordeeld zullen 
worden, ook na volgende verkiezingen,  dan 
dat wordt gewerkt aan wat ons land nu 
behoeft. En dat breed tussen de partijen maar 
ook zeker binnen ons eigen CDA! 

Inderdaad: Wat er in onze partij momenteel 
gebeurt, is pijnlijk; voor alle direct 
betrokkenen, maar evenzeer  voor al die 
duizenden leden, vrijwilligers, raadsleden, 
wethouders, statenleden, gedeputeerden en 
kiezers. Hou vast mensen,  is hier mijn oproep,  
aan wat je  beschouwt als het HART van de 
Christendemocratie; de idealen waarvoor U  
lid bent geworden van het CDA en van waaruit 
wij als bestuur en  fractie en U als lid  in dit 
’huis’ willen werken. Soms, veel te vaak toch,  
lijkt het  op meer bezig zijn met elkaar dan 
met wat ons land behoeft; maar ook weet ik 
dat  onze nieuwe interim-Partijvoorzitter 
Marnix van Rij hard werkt aan een oplossing 
voor de interne CDA-problemen. Laten we 
daar vertrouwen in hebben. Voor 11 
september a.s. wordt momenteel de 
organisatie van een congres voorbereid 
waarin de diverse rapporten hierover kunnen 
worden besproken, incl. de links-rechts 
discussie. 

Zelf begrijp ik de links-rechts discussie vaak 
niet: natuurlijk lijken de kernwaarden van 
rentmeesterschap en solidariteit meer tot een 
opschuiven naar links te leiden,  socialistischer 
of progressiever  te ogen als dat U helderder 
of  beter in de oren klinkt, terwijl de waarden 
aangaande publieke gerechtigheid 
(rechtspraak, veiligheid) en gespreide 
verantwoordelijkheid(elk mens telt; volkspartij 
zijn)  gemakkelijker rechtser klinken en 
rechtser worden ingevuld . Conservatiever?  
Dat het CDA dus vaak in het midden zit 
behoeft geen bevreemding zo komt het mij 

voor.  Maar alle vier onze kernuitgangspunten 
toch betreffen  wezenstrekken van onze 
samenleving, onze gemeenschap. Nee,  niks 
abstract; veeleer verlangens omtrent hoe we 
het idealiter willen en dus er aan moeten 
werken.  

En dus zeg ik vandaag opnieuw:  ja, het CDA 
werkt ook landelijk maar vooral ook 
plaatselijk: en wat landelijk speelt is niet altijd, 
is zelden: Lokaal! Voordeel van een partij die 
landelijk én lokaal werkzaam is, is voor het 
lokaal vereiste wel: dat dat wat beïnvloeding 
van landelijk behoeft binnen dezelfde (eigen-) 
partij bepleit en gezekerd kan worden.    

In de vorige nieuwsbrief ging ik in op Zij aan 
Zij: ‘hoe van onderop te werken aan het 
toekomstperspectief voor Nederland in 2030 
en later’ en waarin als kerntaak voor het CDA 
al sinds haar oprichting ook nu nog is: “ het 
matigen, overbruggen en vaak overstijgen van 
maatschappelijke tegenstellingen : van ’rat 
race naar relatie’, van ‘regelzucht naar 
burgerruimte’ en van ‘winst naar waarden’!” 

Van onderop: Daarom ook de 
kerncontactpersonen gezocht en bereid 
gevonden per kern de bewoners in de kernen 
te bevragen wat goed gaat, anders moet of 
kan en hoe het CDA daarbij kan helpen. 
Overigens vond het bestuur nog geen 
kerncontactpersonen voor de kernen Ingen, 
Lienden,  Beusichem, Ravenswaaij en 
Zoelmond. Wie meldt zich? 

En inmiddels gingen zij aan de slag en zoeken 
binnen de kernen naar de meest gepaste vorm 
om de inwoners te bereiken: in een spreekuur, 
een koffie in het dorpshuis, via facebook , een 
wandeling langs belangrijke plekken in de 
kern, etc. etc.  

En: heeft U een idee in deze, een 
aangelegenheid in Uw woonkern wat regeling 
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behoeft, de gemeenschap zoals nu geregeld 
ofwel schaadt dan wel hulp behoeft: laat het 
ons weten als U denkt dat het CDA 
behulpzaam kan zijn!  

 

 

Oproepen 

Onze mooie kernen (en buitengebied natuurlijk) 

We willen kijken naar de mogelijkheid om een kaart te maken van alle mooie/herkenbare plekken in 
onze gemeente. Heeft u foto’s van uw kern die gebruikt kunnen worden? Stuur deze dan naar 
secretaris@cdaburen.nl. 

Vacature penningmeester 

In een eerdere nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat onze penningmeester vanwege zijn verhuizing 
en diverse taken naar vervanging zoekt. Wij hebben daar uiteraard begrip voor, vandaar nogmaals de 
oproep: wie wil onze penningmeester zijn? Voor meer informatie over wat penningmeester zijn 
inhoudt, kunt u contact opnemen met Frank de Haan via penningmeester@cdabure.nl, aanmelden 
kan bij secretaris@cdaburen.nl  


