
 

 

 

 

Klimaat en duurzame energie  

Voor de PvdA Woensdrecht is 

duurzaamheid belangrijk. De 

klimaatverandering, de 

toename aan regenwater en 

de CO2-uitstoot baren ons 

zorgen. Ook de lokale 

overheid heeft een bijdrage 

te leveren aan het 

verduurzamen van onze 

gemeente en ons land. De 

verduurzaming gaat nu te 

traag, er is versnelling nodig. 

De gemeente richt zich op 

duurzame projecten, die 

tegelijkertijd zoveel mogelijk 

de woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid ten goede komen. Inwoners, 

organisaties en bedrijven worden bij de uitvoering betrokken en profiteren van een 

eventueel (indirect) aanwijsbaar financieel profijt. De luchtkwaliteit moet verbeteren. Dit is 

een belangrijke voorwaarde om gezond te kunnen leven. Woensdrecht heeft verder een 

gevarieerd landschap met unieke landschappelijke kenmerken die deze streek een eigen 

identiteit geven en die we koesteren. Natuur en natuurgebieden horen toegankelijk te zijn. 

De gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat is overmorgen. Het plan dat de gemeente 

hiervoor heeft gemaakt moet de komende jaren veel meer en veel zwaardere invulling krijgen. 

Steeds meer inwoners willen werk maken van verlaging van hun energieverbruik; de gemeente 

kan daarop inspelen. Zij geeft verder haar eigen voorbeeldfunctie veel beter vorm. Wij vinden 

dat inwoners en ondernemers door de gemeente moeten worden ondersteund bij het 

voorkómen van opwarming van de aarde en klimaatverandering. Wij geloven ook, dat 

duurzaamheid een bijdrage kan geven aan onze lokale economie.  Als bedrijven volgen, kan 

onze gemeente de bakermat zijn van een duurzame, energie neutrale gemeente. 



 

 

 

Het onderwerp ‘water’ biedt de gemeente Woensdrecht kansen of mogelijkheden om op het 

gebied van klimaatadaptatie, leefbaarheid en de omgevingswet kosten te verminderen, 

kwaliteit te vergroten en kwetsbaarheid te verminderen.  

 

Groen en Water krijgen de ruimte 

 

Meer groen en water in de bewoonde omgeving is goed voor de gezondheid en de 

biodiversiteit. Het is wetenschappelijk aangetoond, dat de meeste mensen en dieren prettiger 

functioneren met meer groen in hun omgeving. Ook zorgen groen en water voor meer 

bestendigheid tegen wateroverlast, droogte en hittestress. 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen wil PvdA Woensdrecht nadrukkelijk van groen en water mee 

laten wegen in de planvorming. Dat betekent dat wij altijd een watertoets doen bij ruimtelijke 

ontwikkeling en gehoor geven aan de aanbevelingen uit deze toets. Het betekent ook dat we 

openbare ruimte aanleggen met meer groen en met waterbestendigere verharding. Wij willen 

een water robuuste omgeving die water kan bergen in tijden van overlast en water kan leveren 

in tijden van tekort.  

 

De PvdA wil het regenwater zoveel 

mogelijk de grond in hebben en niet in 

het riool. Dat dient 3 doelen: 

Minder overlast bij regen en minder 

droogte bij neerslagtekort. Droogte 

zorgt net als te veel water voor schade. 

Ten derde zorgt het voor minder 

belasting van rioolwaterzuiveringsinstallaties en grotere kans op terugwinning van 

grondstoffen. De PvdA wil het regenwater zoveel mogelijk ontkoppelen van de riolering en de 

ruimte zodanig in te richten dat het water op een verantwoorde manier de grond in kan. De 

PvdA Woensdrecht wil onderzoeken of de rioolheffing lager kan als je je regenwater afkoppelt. 

(dan wel hoger als je dit niet doet). 

 

Ontstenen en vergroenen 

Concreet betekent dat ontstenen en vergroenen: Zorg voor minder versteende oppervlaktes in 

openbare ruimtes en tuinen. Dit komt het waterbergend vermogen van dorpen en buurten ten 

goede. Het doet ook de kans op hittestress afnemen. Even wel bedenken, dat 

rolstoelgebruikers e.d. niet benadeeld worden door hun handicap. 

Stimuleer groene daken en gevels en meer groen in de openbare ruimte. De PvdA vindt dat 

gemeenten daarin het goede voorbeeld moeten geven bij hun eigen gebouwen. De gemeente 

kan de ontstening en vergroening bevorderen door subsidies of beloning via belastingverlaging.  



 

 

 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder:  

 

• De gemeente gaat ”circulair inkopen” doorvoeren in het inkoopproces. (dat wil zeggen 

dat de grondstoffen en ingekochte materialen opnieuw te gebruiken zijn).   

• Aanpak van ‘sjoemelstroom’. Gemeente moet haar eigen energie duurzaam inkopen 

• We al onze gemeentelijke gebouwen met geschikte daken voorzien van 

zonnecollectoren. 

• Dat de Gemeente in bouwafspraken met corporaties en bij het ontwikkelen van 

nieuwe woonwijken alleen nog energie neutrale woningen toestaat.  

• In al onze gemeentelijke gebouwen willen we het energiegebruik terugdringen en alle 

geschikte daken voorzien van zonnecollectoren.  De gemeente gaat gegarandeerd 

100% duurzame stroom inkopen. Ook leveranciers en subsidie ontvangende 

organisaties worden gestimuleerd om dit te doen. 

• Nadrukkelijk nodigt de PvdA Woensdrecht de inwoners uit om met initiatieven te 

komen die leiden tot een aangenamere groene leefomgeving.  

• De PvdA Woensdrecht zet in op opzetten van teams die zorgen voor 

keukentafelgesprekken waarin deze initiatieven en mogelijkheden in kaart worden 

gebracht en mensen leren over ontstenen, vergroenen en afkoppelen van regenwater. 

We zien in het inrichten van deze teams een kans voor een werkgelegenheidsproject 

voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt   

 

Energie neutraal moet ook gelden bij renovatie van bestaande complexen. Dit drukt 

toekomstige woonlasten voor huurders en het is goed voor het milieu. Deze items kunnen als 

toets worden gecontroleerd vóór de afgifte van de bouwvergunningen. 

 



 

 

  

Denk bijvoorbeeld 

aan het afkoppelen 

van hemelwater 

(regenton, grijs 

watercircuit) of 

minder verstening 

(tegel eruit, plantje 

erin).  Het Rainproof 

maken van 

openbare wegen en 

gemeentegebouwen 

en nieuwbouwprojecten voor bedrijven en particulieren 

 

Op het gebied van duurzaamheid willen we samen een versnelling bereiken. Gemeenten en het 

waterschap werken samen in landelijke pilots voor de energietransitie. We kijken dan naar de 

ruimtelijke inpassing van windmolens en zonneweides bijvoorbeeld op het Aviolanda 

Aerospace  terrein. 

 

DVEP (De Vrije Energie Producent) 

De Vrije Energie Producent (DVEP) is een energiebedrijf dat energie-diensten aanbiedt in de zakelijke sector. Het bedrijf 

valt onder Majoto Holding B.V. die ook Qwint (een energieleverancier voor consumenten) in bezit heeft. 

Herkomst elektriciteit 

DVEP maakt gebruik van gas (44 procent), kolen (23 procent), kernenergie (5 procent), wind- en waterkracht (17 procent) 

voor de stroomopwekking. DVEP is zelf geen energieproducent, maar koopt elektriciteit in. 

Een aantal gemeenten zitten collectief bij De Vrije Energie Producent en die is oranje (slechte leverancier en slechte 

GVO’s). Het betreft de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, 

Gilze-Rijen, Loon op Zand, Moerdijk, Oosterhout, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, en Woudrichem. De 

leverancier scoort slecht en de GVO’s komen uit Noorwegen. Eigenlijk zouden de gemeenteraden in deze gemeenten in 

actie moeten komen voor een andere leverancier en, als dat niet kan vanwege een contract, op zijn minst voor goede 

GVO’s. 

Zonneweides op landbouwgrond 



 

 

De circulaire economie, het zorgen dat de gebruikte basisgrondstoffen weer terugkomen in 

productieprocessen na het economisch leven van het product, telt niet alleen voor de “hogere” 

productieprocessen maar net zo goed voor de recycling van oude bouwmaterialen.   

 

• We stimuleren de ontwikkeling (samen met het waterschap) van collectieve 

buurtwasplaatsen voor auto’s.  

• Bij aanbestedingen, kaveluitgifte en bestemmingsplannen willen we duurzaamheid en 

energie (voorziening) opnemen als eis. Net als het gebruik van energiebesparende 

maatregelen en het weglaten van een gasaansluiting. “Nul op de meter” geldt als 

standaard bij nieuwbouw.  

• Met de corporaties maken we afspraken over kleinschalige energieopwekking voor en 

door huurders en het isoleren van alle sociale huurwoningen binnen 10 jaar, waarbij 

de netto woonlasten niet boven de sociale huurwoningen grens komt.   

• Bewoners worden uitgedaagd 

om energiebesparende maatregelen te 

bedenken en te treffen. We zoeken in 

woonbuurten naar mensen die in hun 

omgeving “de kar willen trekken”. 

Samen met de provincie bieden we ze 

ondersteuning en desgewenst 

opleiding.   

• Door het aanleggen van 

oplaadpunten/snel laders stimuleren 

we het gebruik van elektrische auto’s en 

scooters. Dat doen we samen met marktpartijen, ook in Calfven, en op toeristische 

plaatsen, mooi vergezichten en dergelijke. Zodat we aantrekkelijk zijn voor eigen 

inwoners als voor toeristen 

• Bij vervanging van voertuigen kiest de gemeente voor elektrische aandrijving.  

• Het stoken van houtkachels wordt niet verboden, maar de gemeente zet wel in op 

regelmatige voorlichting (betere/schone kachels, gebruik pellets in plaats van hout, 

niet stoken bij mist/ regen).   

• Aantasting van het landschap gaan we tegen. Er worden geen nieuwe 

bedrijventerreinen ontwikkeld. Woningbouw vindt zoveel mogelijk binnen bestaande 

dorpsstructuren plaats (‘inbreiden’ voor ‘uitbreiden’). Grote silo’s en biovergisters 

leggen we liever aan op bestaande bedrijventerreinen dan in het landelijk gebied.  

 
www.woensdrecht.nl/home/algemene-informatie-over-

duurzaamheid 


