
10. Hart voor Duurzaamheid 

 
 
Wat wil het CDA? 
 
‘De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen’, ofwel: goed 

‘rentmeesterschap’ vormt de kern van de CDA-visie op duurzaamheid. Het CDA wil 

aansluiten bij initiatieven op gebied van duurzaamheid van bewoners, instellingen en 

ondernemers, en hen de ruimte bieden bij de uitvoering ervan. Door de 

verantwoordelijkheid en uitvoering in de lokale samenleving te leggen, komt er energie bij 

mensen los. 

 

Wat wil het CDA?   

• Het CDA gaat en staat voor een gemeentelijk duurzaamheidsbeleid, dat kracht en 

slagvaardigheid uitstraalt. Niet alleen denken, maar vooral doen, met optimale 

benutting van rijkssubsidies en Europese financiële bronnen; 

• Wij willen het ontstaan van een lokale energiecoöperatie, zoals een vereniging voor 

collectief bezit van zonnecollectoren, stimuleren; 

• Om duurzame projecten mogelijk te maken moet de wet- en regelgeving versoepeld 

worden; 

• Bij nieuwbouw willen wij duurzaam bouwen: duurzame energieprojecten opnemen in 

bestemmingsplannen, nul-op-de-meterwoningen en afschaffen bouwleges bij duurzame 

investeringen. In samenwerking met woningbouwcoöperaties kunnen bestaande sociale 

huurwoningen en scholen energiezuiniger worden gemaakt. 

Wat wil het CDA nog meer? 

• Het CDA wil alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het jaar 2035 duurzaam 

isoleren, buurt voor buurt en straat voor straat. Isolatie van gebouwen is namelijk een 

van de meest effectieve manieren om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Wij willen 

binnen vijf jaar het maatschappelijk vastgoed, zoals de gemeentelijke kantoren, 

zwembaden, scholen en sporthallen, verduurzamen, waardoor ze voldoen aan de 

bepalingen van de Wet milieubeheer; 
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• Wij willen dat de gemeente in de overeenkomst met de inzamelaar streeft naar zo veel 

mogelijk recycling van afvalproducten. De reststroom wordt bij voorkeur gebruikt om 

energie op te wekken. Het streven moet zijn: 1) voorkomen van afval, 2) hergebruik en 

3) recycling; 

• In de discussie over afvalstations pleiten we voor een milieustraat op een voor alle 

inwoners goed bereikbare plek met zeer ruime openingstijden. Daarnaast kiest het CDA 

voor een servicegericht ophaalsysteem (het omgekeerd ophalen) om zoveel mogelijk 

recyclebare grondstoffen in de bijbehorende materiaalketen te brengen; 

• Wij willen mensen enthousiast maken om hun tuin te ‘vergroenen’, mede om daarmee 

de waterafvoer te verbeteren; 

• De gemeente moet ervoor zorgen dat het water waarvoor zij verantwoordelijk is, 

schoon is. De gemeente stimuleert biodiversiteit door natuurvriendelijke oevers aan te 

leggen; 

• Het CDA pleit daarnaast voor het zoveel mogelijk afkoppelen van de hemelwaterafvoer 

van het rioleringssysteem. 

 

 
 
 


