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Persbericht
Energiebesparing

‘Haalbaar en betaalbaar? Nee, het móet gewoon!’
We moeten minder energie verbruiken. Thuis (woningisolatie) en in het verkeer (fiets of openbaar vervoer of
elektrische auto). En alléén duurzame energie. En ook nog betaalbaar voor de smalle beurs. Terwijl de
benzine- en gasprijzen omhoog vliegen.
Volgende week woensdag zijn de verkiezingen voor de Gemeenteraad. Wat zijn de lokale politieke partijen
van plan? Stichting Duurzaam en ‘Energy Common Leidschendam-Voorburg’ hadden vorige week een
verkiezingsdebat belegd. Het werd een levendige discussie tussen rond 35 deelnemers en Raadsleden.
De VVD wil ‘een windmolenvrije gemeente’. Harma Aris (VVD lijstduwer) vertelde dat zij nu een
warmtepomp heeft en dat daar best wel veel bij kwam kijken. Hoe krijg je de mensen mee? “Voor de VVD
staat voorop dat het haalbaar en betaalbaar blijft, en samen met de inwoners, zowel eigenwoningbezitters als
huurders.”
Een deelnemer in de zaal ergerde zich aan ‘haalbaar en betaalbaar’. “Het móét gewoon, het is onze nieuwe
realiteit!”
Energie-armoede
Frank Wilschut (ChristenUnie) waarschuwt in haar programma voor ‘energie-armoede’: mensen met lage
inkomens die geen geld hebben voor investeren in isolatie en zuinige ketels. Ze blijven zitten met hoge
energielasten. “Mensen mogen niet in de knel komen door onze maatregelen.”
‘Oekraïne’ was de boze fee in de zaal. Walter Rosbenders (Gemeentebelangen GBLV): “Niemand had
voorzien dat we nu nog minder tijd hebben om iets te doen aan ons gasverbruik.” Maar besparen op gas
betekent nu ook: minder)geld naar Poetins oorlogskas. ”Iedereen zal hoe dan ook stappen moeten zetten
binnen de eigen mogelijkheden.”
Aris: “Moet je dan bij hen binnen gaan kijken of de thermostaat niet te hoog staat, en of ze wel LED-lampen
hebben?” Rosbenders: “Nee, maar met acties mensen bewust maken en mogelijkheden te bieden. En er
komen nu grote klappen op iedereen af door hogere energieprijzen.”
Delroy Blokland (PvdA): “De aanpak per wijk gaat nu veel te langzaam.”
Charlotte Bos (D66): “Laat iedereen vrij en vraag je af: hoe kunnen we mensen helpen? Huurders en
eigenwoningbezitters zitten in een verschillende situatie. Er zijn al verschillende bewoners-initiatieven. Dat
moet de gemeente stimuleren en hen helpen door experts en coaches beschikbaar te stellen.”
Voorstel uit de zaal: “Laat ze beginnen met de jaarvergaderingen van de VVE’s (verenigingen van
eigenaren).”
Kees Elenbaas (GroenLinks) pleitte voor subsidies om ook mensen met een kleine beurs over de streep te
trekken. “En waarom blijft in veel kantoren ’s-avonds en ‘s-nachts het licht branden en de verwarming aan?
Het scheelt de kantoren en werkplaatsen 10 tot 15 procent als ze daarmee stoppen.”
‘Groentoets
Stichting Duurzaam wil een ‘groentoets’ bij bouwprojecten. Daarbij wordt vooraf nagegaan of er bomen
moeten wijken voor het project of tijdens het bouwen. De gemeente kan dan een bouwvergunning weigeren
op basis van de groentoets. In het verkiezingsdebat spraken VVD, D66 en PvdA zich uit voor zo’n
groentoets.
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