Suggesties voor de verkiezingsprogramma’s GR 2022

Op 16 maart 2022 wordt er gestemd voor de gemeenteraden. Dat lijkt nog ver weg, maar politieke
partijen maken rond de zomer 2021 al een begin met de verkiezingsprogramma’s. De werkgroep
Groenberaad van de Vereniging Natuur en Milieu, IVN-afdeling Wijk bij Duurstede, heeft ter inspiratie
een aantal punten opgeschreven waarvan zij vinden dat die best in de programma’s mogen worden
opgenomen. Deze punten zijn voorgelegd aan de leden van de vereniging, sluiten aan bij de
doelstellingen van de vereniging, namelijk opkomen voor het groen, landschap, natuur en milieu in
onze gemeente en zijn gecategoriseerd rond 6 thema’s.
Als er vragen zijn, willen we die uiteraard beantwoorden. Neem in dat geval contact op via een mail
naar groenberaad@vnmw.nl.

Bouwen
1. We ontwikkelen en bouwen natuurinclusief en klimaatadaptief (bijvoorbeeld door het aanleggen
van wadi’s of de aanleg van groen/blauwe daken), en daardoor met aandacht voor de
biodiversiteit. Projectontwikkelaars krijgen duidelijke voorwaarden mee, zoals minimaal 75 m2
groen per woning op een afstand van maximaal 500 meter en het voldoen aan de voorwaarden uit
het SMP. En uiteraard bouwen we conform de wetgeving uitsluitend nog gasloos.
2. Bij grotere gebouwen verspillen we geen buitenruimte maar parkeren we onder het gebouw. De
oppervlakte van de bebouwing inclusief het parkeren (parkeernorm) is daarbij in balans met de
oppervlakte voor groen en passend voor de te ontwikkelen locatie. We stellen de parkeernormen
(de hoeveelheid aan te leggen parkeerplaatsen per type gebouw) naar beneden bij.
3. We gaan zorgvuldig om met inbreidingslocaties en we stoppen de verdergaande verstening van de
kernen. Niet iedere inbreidingslocatie hoeft voor woningbouw te worden ingezet, we kunnen er
ook voor kiezen om daar extra groen aan te leggen of uit te breiden.
4. Uitbreidingen voor woningbouw en bedrijventerreinen komen op landbouwgrond, geen
opoffering van groen in de kernranden of de natuur door daar bebouwing en / of verharding toe
te staan.
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Energie
1. Voorlopig zijn we aangewezen op zon en wind om de eerste doelstellingen uit internationale en
nationale verdragen te halen, naast de programma’s voor energiebesparing en isolatie van huizen.
Maatregelen met een zo klein mogelijke impact op ons landschap en natuur hebben de voorkeur.
2. We doen een extra inspanning om het aantal zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven,
waaronder agrarische gebouwen en bedrijfshallen, fors te vergroten. We geven initiatiefnemers
hiervoor meer zekerheid door de salderingsregeling in onze gemeente met tenminste drie jaar te
verlengen na afloop van de Rijksregeling.
3. Windturbines en zonnevelden plaatsen we niet in NNN of Groene Contour gebieden, in
weidevogelgebieden en in de invloedsfeer van Natura 2000. Ondanks deze restricties blijven er
voorlopig ruim voldoende mogelijkheden over binnen de gemeentegrenzen.
4. Voor grote windturbines is de beste mogelijkheid een rij-opstelling langs het ARK, omwonenden
worden uiteraard ruimhartig gecompenseerd. Zonnevelden bieden, afhankelijk van het
oorspronkelijke grondgebruik, een kans om meerwaarde te creëren voor de biodiversiteit: die
pakken we. Combinaties van zonnevelden en windturbines hebben om meerdere redenen de
voorkeur, waaronder de aansluitbaarheid op het net en de complementaire productie.
5. We her-evalueren de komst van de biovergister in Cothen, bij een negatieve uitkomst proberen
we de realisatie van deze installatie te voorkomen.
6. We voorkomen dat winsten uit duurzame energie naar buitenlandse investeerders wegvloeien
door lokale initiatiefnemers, investeerders, bouw en onderhoudsbedrijven voorrang te geven.

Klimaat en water
1. We maken werk van Operatie Steenbreek, waarbij we particulieren stimuleren om hun tuinen te
ontstenen en vergroenen, ook dienen veel meer hemelwaterafvoeren te worden afgekoppeld. We
onderzoeken of een tegeltax kan worden ingevoerd voor overmatig bestrate tuinen.
2. Dit doen we uiteraard ook in de openbare ruimte bij onnodig grote of brede bestratingen, te
beginnen met een goed voorbeeld: het plein voor het gemeentehuis.
3. Omdat we hiermee bijdragen aan het verminderen van hittestress, het verkleinen van de kans op
wateroverlast bij piekbuien en we tegelijk invulling geven van de wens van bewoners om meer
groen in hun leefomgeving, maken we hier een budget voor vrij.
4. We voorkomen riooloverstorten op het oppervlaktewater door de aanleg van bufferbezinkbassins.

Buitengebied
1. We helpen onze agrariërs de omslag te maken naar een extensieve en natuurinclusieve landbouw
door met ondernemers en (super)markten lokale ketens te faciliteren. Ook stimuleren en belonen
we goede initiatieven met een ruimhartig vergunningenbeleid, waarbij dan wel extra natuur- en
milieueisen gesteld kunnen worden. We sluiten aan bij provinciale programma’s op dit gebied.
2. We zoeken naar mogelijkheden om een landschappelijke inpassing vaker verplicht te stellen en
controleren achteraf of die ook daadwerkelijk is uitgevoerd. Bij de inpassing hoort ook het
ontmantelen en opruimen van oude gebouwen en installaties. Nog niet gerealiseerde verplichte
inpassingen moeten alsnog uitgevoerd worden.
3. Kleine landschapselementen bepalen mede het karakter van ons buitengebied. Deze willen we
behouden en waar mogelijk versterken en we sluiten aan bij initiatieven van de provincie.
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Natuur
1. We pakken kansen om de visie Rivierfront te verwezenlijken. Om te beginnen door de dagrecreatie
op de Gravenbol de komende jaren te extensiveren, dus zonder voorzieningen te exploiteren. Op
termijn wordt de dagrecreatie verplaatst naar een plek dichter bij de stad. Op delen die niet
behoren tot het dagrecreatie- of hondenlosloopterrein wordt natuurbeheer toegepast conform de
status van het gebied.
2. Ook werken we mee aan plannen om de Bosscherwaarden om te vormen tot een natuurgebied
mits deze realistisch, veilig en verantwoord zijn. Hierdoor maken we de keten met riviernatuur in
de uiterwaarden weer een stukje langer.
3. We bouwen niet in de uiterwaarden, die is primair bedoeld voor waterberging.
4. Zolang de doelen voor de Groene Contour, NNN en Natura 2000 binnen onze gemeentegrenzen
nog niet zijn behaald is uitbreiding van bebouwing of intensivering van de recreatie in deze
gebieden niet mogelijk.

Openbare ruimte
1. We maken een kwaliteitsslag in het ecologisch beheer en onderhoud van het gemeentelijk groen;
vooral in de bermen, perken en oeverzones zijn mogelijkheden. We stellen eisen aan de
ecologische kennis en kunde van de uitvoerders, deze moeten de persoonscertificering van
Groenkeur maar liever nog de add-on certificering Kleurkeur bezitten of behalen.
2. Ook de gemeentelijke watergangen gaan we op ecologische wijze beheren, daarbij kunnen we ook
denken aan het uitbesteden van dat werk aan het waterschap.
3. We maken een bomenplan voor de kernen en het buitengebied waarin we de compensatie van
het verlies aan bomen door uitval en inbreidingsplannen vastleggen. Bij bomenkap vanwege
uitbreidingen worden per gekapte boom twee bomen teruggeplaatst. Waar mogelijk vergroten we
het groenareaal, er zijn nog tal van plekken waar dat mogelijk is.
4. Vernielen of veronachtzamen van bestaand groen wordt aangepakt. Meldingen hieromtrent van
burgers worden snel, anoniem en adequaat afgehandeld; hiervan wordt een logboek bijgehouden.
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