
Aanvulling Liberaal Groen op Leidraad Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

(opgesteld juli 2021) 
 
 

Aanvulling op: Inleiding 

Klimaat. Biodiversiteit. Gezond leven. Wonen in het groen. Thema’s die bovenaan de agenda van 

gemeenten en hun inwoners staan. Met vragen als: hoe verwarmen we onze huizen over 30 jaar? 

Hoe werken we samen met gemeenten aan slimme en duurzame oplossingen? Waar komen wind-

molens; en waar niet? Waar kan ik dicht bij huis recreëren? Hoe zorgen we ervoor dat inwoners 

daadwerkelijk betrokken zijn en we ondernemers kansen bieden?  

VVD’ers willen hier verantwoordelijkheid voor nemen. Voor onszelf en voor de jongere generaties. 

Uit welbegrepen electoraal belang, want steeds meer mensen zien dat ambitieuze stappen nodig 

zijn. Omdat de VVD een optimistische partij is die pragmatisch aan een betere toekomst bouwt. En 

natuurlijk omdat de energietransitie heel veel werkgelegenheid biedt, ook lokaal!  

 

Liberaal Groen stelt aanvullingen op de landelijke Leidraad GR 2022 voor. Vragen over deze 

voorstellen? Neem dan contact op via info@liberaal-groen.nl, via Facebook of LinkedIn.  
 

 
 

Aanvulling op: 1.1 … waar je goed en betaalbaar kunt wonen  
Wij staan bovendien voor grote opgaves als verduurzaming, vergroening en energietransitie. Als 
VVD pakken we deze uitdaging aan met een ondernemende blik en zorgen we dat er toekomstbe-
stendig wordt gebouwd. We zien deze opgaves als een kans om te innoveren en de economie aan 
te jagen. 
 

▶ Voor de VVD staat centraal dat mensen warm wonen in de winter en koel in de zomer. 
Uiteraard op een betaalbare manier.  

▶ De gemeente stimuleert initiatieven die bijdragen aan de energietransitie. We stellen eisen 
aan nieuwbouwprojecten, maar hebben ook vertrouwen in de innovatiekracht van onze bur-
gers, ondernemers en woningbouwverenigingen. We werken actief mee om goede initiatieven 
door het bureaucratische proces te leiden. Zo versnellen we de energietransitie en versterken 
tegelijkertijd de lokale economie. 

▶ Voor de wijken van de toekomst zet de VVD in op lokale warmtenetten (bijv. met geother-
mie) en alternatieven als groen gas, (hybride) warmtepompen en waterstof. Hiervoor zoekt de 
gemeente samenwerking met regio’s en andere gemeentes voor de benodigde infrastructuur.  

▶ We zien dat nieuwe eisen op het gebied van isolatie, energietransitie, etc. woningen duurder 
maken. Om te voorkomen dat dit de drempel voor toetreders nog hoger maakt, gaan we op 
zoek naar slimme financieringsvormen. 

▶ Bij het bouwen van nieuwbouw hebben we als VVD oog voor de omgeving. We bouwen 
zoveel mogelijk natuur- en omgevingsinclusief. Dit betekent dat we bomen zoveel mogelijk 
laten staan, kijken hoe we ecologie kunnen verbeteren. Door vanaf het begin van een project 
dit mee te nemen zijn de kosten hiervan laag.  
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Aanvulling op: 1.2 … waar we de wijk groen en leefbaar houden 
Steeds meer hebben we oog voor verduurzaming van de omgeving en ruimte bieden aan de natuur.  

▶ We stimuleren het gebruik van groene energie uit wind en zon en geven bewoners de moge-
lijkheid om in projecten te participeren. Daarbij ontzien we de omgeving. Dus als stelregel: wind-
molens op zee en zonnepanelen op daken (zie voor extra advies bij 1.4).  

▶ De gemeente stimuleert de vergroening van tuinen en de openbare ruimte. En dus zet de 
VVD in op flink bijplanten van bomen en opslag van overtollig regenwater, bijvoorbeeld in wa-
di’s en half verharding. Zo vermindert de overlast van zware regenval.  

▶ De zomers worden warmer. We brengen hittestresszones en problemen door verdroging in 
beeld. We overleggen samen met inwoners hoe we daarmee omgaan en zien hier kansen: zoals 
parkeerplaatsen overdekt met zonnepanelen. 

▶ Wanneer een straat open gaat ontstaan er meekoppelkansen. Dat wil zeggen dat er gelijk 
wordt er gekeken of riool moet worden vervangen, of er kabels bij moeten worden gelegd, of er 
minder verharding kan worden gerealiseerd en of we hittestress tegen kunnen gaan. 

▶ De rioolheffing mag niet duurder zijn dan nodig en koppelen we aan het waterverbruik. 
 

 
 

Aanvulling op: 1.3 … waar vervoer van A naar B vlot gaat 
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Dat omvat niet alleen de vervoermiddelen die we nu al 
kennen uit ons straatbeeld, maar met name nieuwe mobiliteitsmogelijkheden die voorspelbaar en 
toekomstbestendig zijn in de toekomst.  

 

▶De VVD wil het wagenpark snel elektrificeren. O.a. minder geluidsoverlast en minder fijnstof. 
Daartoe zetten we stevig in op uitrol van laadpalen, wat ook past bij het FitFor55 pakket van de 
EU. Bijkomend voordeel is dat het wagenpark zo ook een opslagbuffer voor elektriciteit wordt.  

▶ De VVD vindt het erg belangrijk dat er snel een stevige infrastructuur (fysiek en digitaal) komt, 
die kan inspelen op de vraag naar mobiliteit. Fysiek: laadinfrastructuur en/of waterstofpunten. 
Digitaal: slimme ondersteuning voor verbinden van diverse vervoersmodaliteiten. 

▶ De VVD wil voldoende parkeergelegenheid realiseren. Een auto is immers voor velen gewoon 
nodig en betekent vrijheid. Voor voldoende parkeergelegenheid zoeken we ook een juiste 
balans tussen woongenot en groen.  

▶ De opbrengsten van parkeren (vergunningen, parkeerkosten) gebruikt de gemeente voor een 
goede bereikbaarheid. Niet voor andere uitgaven. Een deel van de opbrengsten wordt geïnves-
teerd om duurzame transportmogelijkheden/openbaar vervoer in de gemeente te bevorderen. 

▶ We zien als VVD ook dat voor jongere generaties de auto minder belangrijk is, waardoor meer 
investeren in andere vormen van mobiliteit belangrijker wordt. Deze alternatieven zijn laag-
drempelig en emissie loos/milieuvriendelijk. Ook draagt het bij aan een betere leefbaarheid in 
woonomgevingen. 

▶ In de corona tijd hebben we geleerd dat meer thuis werken en verschillende aanvangstijden 
(bijvoorbeeld in het hoger onderwijs) de filedruk en de drukte in het OV enorm vermindert. We 
willen deze nieuwe slimme manier van werken stimuleren. 

▶ Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. Daarom wil de VVD wijken anders inrichten dan 
voorheen, door de auto minder centraal te stellen. Dat bevordert ook de milieudoelstellingen. 

 

  



Aanvulling op: 1.3 … waar vervoer van A naar B vlot gaat (vervolg) 
 

▶ Bij aanbestedingen voor alle vormen van OV dagen we de markt altijd uit om met nieuwere, 
slimmere en goedkopere alternatieven te komen; vanzelfsprekend dragen deze (nieuwe) aan-
bestedingen ook bij aan de klimaatdoelstellingen. 

▶ De VVD steekt bij het behandelen van mobiliteitsvraagstukken ambitieus in, en wil experi-
menteren met en investeren in duurzame vervoersmiddelen binnen de gemeente. Wij staan als 
VVD voor innovatie en stimulering van duurzame mobiliteitsoplossingen. 

 

 

Aanvulling op: 1.4 …. vol slimme en duurzame oplossingen 
 

▶ De VVD ondersteunt alle initiatieven die streven naar een emissieloze (CO2) neutrale gemeen-
te in 2050, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatak-
koord 2019. Dus ook initiatieven voor kernenergie. We maken voor [gemeente] haalbare 
plannen met realistische tussendoelen. 

▶ ‘De vervuiler betaalt’ is het uitgangspunt voor liberaal klimaat- en milieubeleid, ook lokaal. 

▶ De VVD neemt er verantwoordelijkheid voor dat de verduurzaming gelijkelijk verdeeld wordt 
en dat alle gemeenten en regio’s bijdragen, uiteraard in nauw overleg met de burgers. 

▶ De VVD zet zich in voor snelle procedures voor voortvarende uitvoering van projecten, zoals 
bijvoorbeeld voor de noodzakelijke verzwaring van elektriciteitsnetten.  

▶ Uiteraard is de reductie van CO2 leidend. Isoleren van woningen met lage energielabels is de 
meest kosteneffectieve manier om dat te realiseren. Daar zet de VVD dus zeker op in! 

▶ Voor wijken waar nog geen definitieve keuze is gemaakt voor een warmtenet of een all-elec-
tric oplossing, behouden we uiteraard het gasnetwerk, omdat waterstof of groen gas in de 
toekomst een goede optie kan zijn. 

▶ Aanvragen van zonnepanelen, laadpalen, subsidies moet zonder rompslomp. Met simpele 
lokale procedures, en waar nodig ook simpele provinciale en landelijke procedures. 

▶ [Gemeente] daagt het ondernemerschap en de creativiteit in de markt uit door duurzaam / 
circulair in te kopen.  

▶ Om het draagvlak voor de energietransitie te vergroten zal actief ingezet worden om burgers 
te laten participeren in windparken, zonneweides en warmtesystemen. 

▶ Uiteraard wil de VVD de klimaatdoelen halen. Maar de VVD heeft ook oog voor de schaarse 
ruimte, die ook nodig is voor wonen, natuur, landbouw en recreëren. De VVD spant zich daarom 
in om duurzame energieopwek zo goed mogelijk in het landschap in te passen en zoveel mo-
gelijk op plekken te organiseren waar de ruimtelijke impact beperkter is. Zoals langs snelwegen 
en op industrieterreinen. Zonneparken worden ingepast in het landschap, bijvoorbeeld verdiept 
langs snel- of spoorwegen en op daken. De gedragscodes wind op land en zon op land, beide 
opgesteld met diverse natuurorganisaties, bieden hiervoor een goede basis. 

▶ De VVD wil slim gebruik maken van buitenlandse energieopwek, zoals stroom uit Noorse wa-
terkrachtcentrales en waterstof uit de Sahara. Goed voor verminderen van de druk op onze 
schaarse ruimte; goed voor vergroten van het draagvlak voor toch benodigde projecten. 

 

 

https://www.nwea.nl/gedragscode-wind-op-land/
https://hollandsolar.nl/gedragscodezonopland

