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Tekst van de inspraak tijdens politieke
avond over de beleidsnota duurzaamheid.
Ingesproken door Paul Benders namens
Lingewaard Energie.
1. Er is geen tijd meer te verliezen!
WE HEBBEN HAAST!!

Het is geen verrassing meer dat we hard op weg zijn naar natuurrampen door de
gevolgen van de opwarming van onze aarde. Even over de helft van dit jaar hadden we al
meer van de aarde gebruikt dan deze in dit jaar kan produceren.
Wij zijn dus de 1e generatie die de gevolgen van de roofbouw op onze aarde ervaren
maar de laatste generatie die hier nog iets aan kan doen. (Een uitspraak van Obama in
Parijs, maar door meerderen uitgesproken)
We moeten ons toch schamen als wij er mee kunnen leven dat de toekomst van onze
kinderen door ons toedoen in gevaar komt.
We moeten dus nu, en niet morgen, inzetten op het drastisch minderen van
energiegebruik, stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen en vol inzetten op
duurzame energieopwekking.
Het roer moet dus drastisch om, nu meteen!.
2. Maar er is een wenkend perspectief.!

We moeten inzetten op een wenkend toekomstperspectief: een leefbare wereld met
schone lucht, schoon water, schone grond, die draait op hernieuwbare energie. Een
wereld waar grondstoffen worden hergebruikt, de mens in harmonie met de natuur
leeft, een mooie wereld waarin het fijn is te leven. Een wereld met een biobased,
circulaire economie.
3. Er wordt nu leiderschap gevraagd!

Maar hiervoor is nu lef nodig.
Van leiders op wereld, nationaal en lokaal niveau.
Vol spanning kijken we deze dagen naar Parijs; hopelijk kunnen de 1e positieve geluiden
ook omgezet worden in harde afspraken om de CO2-uitstoot drastisch te gaan verlagen.
Maar ook internationale bedrijven nemen nu duidelijk stelling in deze. Maar nu nog
omzetten in concrete daden.
Ook landelijk gaan partijen, uit coalitie en oppositie, een verbond aan om te komen tot
afspraken waaraan de regering zich moet gaan houden. Er moet een breed draagvlak
gecreëerd worden om deze huizenhoge uitdaging aan te kunnen.
Mogen wij dan vandaag een dringend beroep op deze raad en dit college om deze
handschoen met voortvarendheid op te pakken. Wij hopen dat bij de discussie over en
de vaststelling van deze nota de raad, hopelijk unaniem, duurzaamheid als de pijler van
het gemeentelijk beleid zal formuleren en daar ook naar zal gaan handelen.
Misschien mag ik op dit moment met een schuin oog kijken naar onze buurgemeentes,
waar de raden zich sterk maken voor een ambitieus duurzaamheidsbeleid.

4. Dan deze beleidsnotitie.

De beleidsnotitie Duurzaamheid, die voorligt, is in ieder geval een flinke vooruitgang
tov. de vorige nota en de bijstelling van afgelopen november. Er is een ambitie en er
worden doelen geformuleerd en concrete handelingen om deze doelen te bereiken.
Hier kunnen we mee aan de slag maar het moet van ons sneller en ambitieuzer. Alle
geledingen in Lingewaard moeten geactiveerd worden om samen de schouders onder
deze uitdaging te zetten. Het klimaat is hier rijp voor.
Maar ook het achtergrondrapport Energievisie Lingewaard van Royal Haskoning DHV
geeft aan dat we veel meer uit de kast moeten halen om onze ambities te
verwezenlijken.
5. Focus op concrete maatregelen.

o Maximaal inzetten op energiebesparing door bewustwording bij burgers en
bedrijfsleven; projecten als De Knop Om en Slim Lingewaard
o Woningisolatie ; tempo opvoeren met inschakelen van lokale ondernemers;
dubbel effect
o Uitrollen van Zon-PV op particuliere daken en grote daken en oppervlaktes;
belangrijke rol voor de gemeente
o Gebruik maken van de subsidiemogelijkheden op zonneboilers; goede
voorlichting.
o Snel oppakken/ realiseren van de initiatieven voor warmtenet en biovergisting.
o De mogelijkheden van warmtepompen uitdragen en stimuleren.
o Wind is een MUST. De 3 mogelijkheden in Lingewaard zullen, naar ons ide, nodig
zijn om onze doelstellingen te realiseren. Maar belangen van omwonenden en de
inpassing in de omgeving moeten hierbij een duidelijke positie hebben. De kleine
windmolens zijn, volgens ons, weinig effectief.
o Bomen en groen blijven een uitstekende middel voor de vermindering van de
CO2-uitstoot; het ingezette initiatief om burgers te laten aangeven waar zij groen
willen is uitstekend, maar dan wel uitvoeren.

6. Coöperatie Lingewaard Energie helpt mee er een schepje bovenop te doen!

Coöperatie Lingewaard Energie heeft steeds aangegeven dat er flinke scheppen boven
op moeten. Wij willen hier ook graag onze medewerking aan geven en zal hierover ook
met de wethouder en het ambtelijk apparaat in overleg gaan.
Maar een krachtige en concrete uitspraak van uw raad, met het beschikbaar stellen van
voldoende middelen is hierbij een wezenlijke voorwaarde. Maar niet alles hoeft geld te
kosten; burgerinitiatieven met enthousiasme zijn ook productief.
Laat Lingewaard zien dat u wilt gaan voor een schoon en mooi Lingewaard
waaraan iedereen moet meewerken

