
Milieu 

 

Het CDA is de overtuiging toegedaan dat, daar waar mogelijk en betaalbaar, meer gebruik moet 

worden gemaakt van duurzame energie en dat de gemeente actief  kan bijdragen aan een 

vermindering van CO2- uitstoot. Geloof wordt gehecht aan het concept van ‘Power to the People’ 

oftewel ‘Het begint bij de mensen zelf’. Ook in onze gemeente verschijnen steeds meer 

zonnepanelen op de daken. En landelijk zie je steeds meer burgerinitiatieven op het gebied van 

decentrale opwekking van energie, bijvoorbeeld door samenwerking in de vorm van een coöperatie. 

Decentrale opwekking van energie door (groepen) burgers draagt bij aan de transitie naar een 

duurzame wereld, is goed voor de sociale cohesie en geeft bovendien een impuls aan de bouwsector.  

Zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer initiatieven voor het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen.                                                                         

Dergelijke initiatieven, die een voorbeeld zijn van de toenemende zelfredzaamheid in de 

samenleving, worden van harte gestimuleerd en ondersteund en wij zien hierin voor de gemeente 

een belangrijke en kosteloze rol. Organiseren van gemeentelijke voorlichtingsavonden, snel afgeven 

van vergunningen voor dit soort initiatieven en beoordeling van nieuwbouwplannen op mogelijke 

toepassing van decentrale energieopwekking zijn daarbij van belang.                                                                                                                         

Een andere stimulans is gelegen in de voorbeeldfunctie en de educatieve rol. Zoveel mogelijk 

gemeentelijke gebouwen en scholen moeten worden voorzien van zonnepanelen, waarbij zoveel 

mogelijk gebruik moet worden gemaakt van rijks- en provinciale subsidies.  Wij verwachten van de 

gemeente een actieve en ondersteunende rol. Bij verbouw en nieuwbouw van gemeentelijke 

gebouwen moeten de mogelijkheden voor isolatie en WKO (warmte/koude opslag) optimaal worden 

benut en dient energiezuinige straatverlichting te worden aangebracht,  als vervanging aan de orde 

is. Naast het belang van de voorbeeldfunctie speelt ook het financieel-economisch effect van 

structurele kostenverlaging een rol.    

Het CDA Edam-Volendam kiest voor: 

 

Milieu: 

 Stimuleren en ondersteunen van particuliere initiatieven inzake het gebruik van duurzame 
energie. 

 Scholen en gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen.  
 


