
Enkele weken geleden overhandigde het CDA  
in Huizen zijn rapport ‘Het moet anders!’ aan 
burgemeester Hertog. In het rapport worden 
voorstellen gedaan om de overlast van vuurwerk 
bij de volgende jaarwisseling te verminderen. 

Initiatiefnemer en cda-raadslid Ruben Woudsma startte een 
vuurwerkmeldpunt op zijn site. Woudsma: ‘Ik heb 56 meldingen 
ontvangen die goed waren voor 206 verschillende klachten.  

Elke melding bevatte in veel gevallen meerdere verwijzingen 
naar klachten zoals vandalisme, dierenleed, etc.’

Het cda Huizen doet in het rapport een aantal concrete 
aanbevelingen, waaronder het instellen van zogenoemde 
vuurwerkvrije zones, zoals in steeds meer gemeenten  
gebruikelijk wordt. 
Het rapport van het cda Huizen is te downloaden via de 
databank op de website van de Bestuurdersvereniging:  
www.cda.nl/bsv onder de V van Vuurwerkoverlast.
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DOSSIER DUURZAAMHEID EN (WIND)ENERGIE

Ook geothermie, waarbij (aard)warmte ontleend wordt aan 
water dat diep uit de grond komt, heeft veel potentieel. Onder-
zoek naar dat soort technieken zou daarom moeten worden 
gestimuleerd en versneld. 

De tweede randvoorwaarde is werkgelegenheid. De energie-
transitie biedt kansen voor de arbeidsmarkt. In het Energie-
akkoord staat dat het nieuwe beleid 15.000 banen zou opleveren. 
Dat is nogal wat, en het kabinet verbindt zich daarmee aan een 
hoge ambitie. In de uitvoering is dit helaas nog niet te merken 
en het kabinet wil pas evalueren in 2016. Terwijl we nu al zien 
dat het Energiebesparingsfonds, dat het energiezuinig maken 
van woningen zou moeten stimuleren, door onbekendheid en 
moeilijke voorwaarden geen enkel effect heeft. Dat het beter en 
eenvoudiger kan, laat het cda in de provincie Overijssel zien. 
Daar heeft men 30.000 huizen geïsoleerd, waarmee energie-
besparing is gerealiseerd én werkgelegenheid is gestimuleerd. 
Het kabinet kan daar een voorbeeld aan nemen.

De laatste randvoorwaarde is voldoende draagvlak onder de 
inwoners van Nederland. Dat is een thema waar we fundamen-
teel verschillen met het kabinet. De regering spant zich onvol-
doende in om draagvlak bij de bevolking te creëren. In veel 
debatten en moties heb ik minister Kamp opgeroepen serieus 
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werk te maken van het betrekken van inwoners bij deze 
belangrijke besluiten. Zo vindt het cda dat het principe van 
eerlijke verdeling van lusten en lasten gehanteerd moet worden. 
Zolang er niet samen met lokale overheden en inwoners gezocht 
wordt naar oplossingen die werkbaar zijn, zal de regering enorm 
veel weerstand ondervinden in haar ambitie het windmolenpark 
te laten groeien. Daarmee zijn ook de doelstellingen van het 
Energieakkoord gedoemd te mislukken en dat vindt het cda 
een gemiste kans. 

Bijdrage Tweede Kamer
Op deze belangrijke thema’s zijn ook in 2015 weer belangrijke 
debatten. Het cda blijft de regering daarom kritisch volgen. 
Waar nodig proberen we bij te sturen door het indienen van 
moties, zodat de cda-visie op energie toch in beleid kan worden 
omgezet. Want we kunnen ons vinden in de doelstelling, maar 
de weg ernaartoe moet volgens ons echt anders. 

Meer weten? Lees het visiedocument op energie ‘Participeren in 
de energievoorziening van de toekomst’. (https://www.cda.nl/
fileadmin/Personen/mulder/Visie_lokale_energie_CDA.pdf)
Zie ook Bestuursforum, oktober 2014, p. 9•
Reageren? agnes.mulder@tweedekamer.nl 


