PARTIJ

STANDPUNTEN MILIEU

50 PLUS

Samenwerking tussen Provincie en Waterschappen is daarbij van belang,
evenals het terugdringen van de CO2- en stikstofuitstoot. (milieu)

CDA

Het CDA steunt innovatieve en duurzame ontwikkelingen van
vervoersmiddelen om onze gezondheid te bevorderen, en pleit voor de
aanleg van rondwegen om doorgaand verkeer uit dorpen te weren en
veiligheid en leefbaarheid te bevorderen.
Open landschap en groene leefomgeving belangrijk.

CHRISTEN UNIE

Rentmeesterschap is een kernwaarde van de ChristenUnie: uitgangspunt is
dat de aarde niet wordt uitgeput of overbelast. Ontwikkelingen moeten
een duurzame bijdrage leveren voor deze generatie en toekomstige
generaties.
Inzetten op leefbare krimpregio’s, o.a. door het op peil houden van de
infrastructuur (bijv. OV).
De provincie bevordert afvangen van fijnstof door zoveel mogelijk
aanplant van bomen en groen langs de Gelderse infrastructuur.
Inzetten op duurzame energie.
In de omgevingsvisies van provincie en gemeente worden de bestaande
wandel- en fietsroutestructuren geïnventariseerd en opgenomen.

PARTIJ VOOR DE DIEREN

Er komt een ambitieus klimaatplan met concrete, afrekenbare
tussendoelen over de emissie van broeikasgassen. Uiterlijk in 2030 is
Gelderland klimaatneutraal.
De kwaliteitsnormen voor lucht, bodem en water worden op basis van het
voorzorgsbeginsel vastgesteld en zo snel mogelijk behaald.
De luchtkwaliteit voldoet minimaal aan de normen van de
Wereldgezondheidsorganisatie. De provincie gaat de hoeveelheid stikstof,
fijnstof en roet in de lucht flink verminderen.
Inwoners worden beschermd tegen stankoverlast en geluidshinder, door
strenge normen en goede handhaving

CODE ORANJE / LOCALE
PARTIJEN GELDERLAND

Voor Code Oranje/LPG gaat welzijn boven welvaart. Code Oranje/LPG
meent dat de provincie er nu echt aan toe is om veel meer kleinschaligheid
te stimuleren en in te zetten op ecologische innovatie en overdracht van
kennis over Duurzaamheid.

D66

D66 zoekt bij voorstellen voor nieuwe infrastructuur eerst naar slimme
oplossingen die geen impact op landschap, milieu en gezondheid hebben.

DENK

Geen verkiezingsprogramma gericht op de provincie, alleen een
kandidatenlijst.

GROEN LINKS

Op het gebied van milieu (bodem/water/lucht), natuurwaarden,
gezondheid en dierenwelzijn wil Groen Links geen onnodige risico’s
nemen. Bij het gebruik van onze wegen door en langs natuur- en
woongebieden moeten vermindering van geluidsoverlast en verlaging van
stikstofneerslag leidend zijn.

PVDA

De energieproductie moet anders met minder CO2-uitstoot. We moeten
paal en perk stellen aan de teruggang van de biodiversiteit. Het moet
allemaal met minder impact op de leefomgeving en het moet anders.
Doel: in 2030 is in Gelderland 55% CO2-reductie gerealiseerd en wordt
55% van onze energie duurzaam opgewekt. In 2050 is onze provincie
volledig CO2- en energieneutraal. Tot en met 2030 is daarvoor jaarlijks nu
al 30 miljoen euro beschikbaar.
PVDA pleit ervoor alle voor de hand liggende mogelijkheden om energie
op te wekken te benutten: zonne-energie op daken van woningcomplexen,
school- gebouwen, sportcomplexen. Integreer panelen in geluidswallen,
optimaliseer het gebruik van overheidsgebouwen en publieke
voorzieningen. De PvdA wil harde afspraken met de industrie maken zodat
alle onbenutte daken op industrieterreinen binnen afzienbare tijd voorzien
zijn van zonnepanelen. De Gelderse windvisie moet worden uitgevoerd en
omwonenden van windmolens moeten meeprofiteren van de opgewekte
energie.
Centraal in de samenleving moet niet het uitruilen van belangen staan,
maar het welbevinden van de inwoners, de kwaliteit van leven, de
leefbaarheid van de regio’s, steden, dorpen en wijken en de zorg voor
elkaar.
Met name geluidsoverlast en luchtkwaliteit zijn twee factoren die
belangrijk zijn bij gezondheidsklachten. De provincie is bevoegd gezag bij
veel van de grote veroorzakers en moet goed toezicht houden en zo nodig
ingrijpen. Leefbaarheid is wat de PvdA betreft een kerntaak.

PVV

PVV vindt dat klimaatverandering van alle tijden is, en dat dit al eeuwen
geschiedt zonder invloed van de mens. Bovendien is de invloed van
Nederland op de wereld verwaarloosbaar klein. Daarom willen ze geen
subsidies voor klimaat uitgeven:
• Geen windmolens.

• Geen verplichting tot gasloze woningen.
• Geen financiering voor huiseigenaren voor verduurzaming van de eigen
woning.
SGP

Dan hebben we het ook over de notie dat de mens niet alleen van het
materiële kan leven. Ook, dat hij op een verantwoorde manier om dient te
gaan met zijn omgeving
Bouwen wil zeggen dat wij de schepping nuttig mogen gebruiken. Bewaren
houdt in dat we geen roofbouw plegen, maar perspectief moeten bieden
aan toekomstige generaties.
Goed en zuinig gebruik van (de openheid van) het landelijke gebied en
bescherming van historische landschapselementen
Samen met de bijna 200 partners van het Gelders Energie Akkoord (GEA)
werkt de provincie aan de realisatie van de ambitie om in 2050
energieneutraal te zijn, dat wil zeggen: dat dan alle energie die we in
Gelderland nodig hebben op een duurzame manier wordt geproduceerd,
bij voorkeur in de regio. Dat wordt gedaan door huizen en bedrijven
energiezuinig te maken en door over te schakelen van fossiele naar
duurzame energiebronnen
Toezicht en handhaving milieubeleid Ruimtelijke kwaliteit en
volksgezondheid hangen nauw samen. Bouwen en bewaren betekent ook
scherp toezien op de kwaliteit van de natuur, de geschapen planten en
dieren en de leefomgeving. Bij elke ontwikkeling (investeringen,
vergunningverleningen) moet worden nagegaan wat het eﬀect is op het
milieu. Ook moeten maatregelen worden getroﬀen om aantasting van het
milieu en de leefomgeving te voorkomen.

SP

Kleinschalige, duurzame landbouw en veeteelt in plaats van bio-industrie
en megastallen; het investeren in leefbaarheid op het platteland en in
stadswijken en eerlijk en rechtvaardig delen van de rekening van het
klimaatbeleid. Dit zijn 3 van de 10 speerpunten van de SP Gelderland bij de
komende verkiezingen. Leefbaarheid vergroten o.a. door het stimuleren
van het vestigen van woonzorg-projecten.
SP pleit voor daadkrachtig handhaven en minimaal gedogen. Een groene
leefomgeving is van belang voor een goed vestigingsklimaat, daar moet
dus aandacht voor zijn.

VVD

Voor de VVD betekent duurzaamheid: Keuzevrijheid, betaalbaar en
Betrouwbaar. VVD wil een realistische aanpak, die kan rekenen op
draagvlak in de samenleving en die betaalbaar is.
VVD Gelderland wil naar een circulaire economie, vol van groene en
duurzame innovatie. In de energietransitie stimuleert VVD onderzoek naar

energieopwekking door geothermie, waterkracht en waterstof en wil een
dekkend netwerk van laadinfrastructuur en waterstof-vulpunten in
Gelderland.
VVD Gelderland streeft naar een gezonde energiemix. VVD Gelderland
kiest niet voor één weg, maar faciliteert en stimuleert de kenners en de
doeners naar de meest efficiënte en betaalbare energietransitie.
Om bedrijven circulair te maken en innovatie aan te jagen zet VVD
Gelderland in op een kennisnetwerk van bedrijven, universiteiten,
hogescholen en kennisinstellingen in Gelderland. Zo brengen ze duurzame
kennis en kunde op het gebied van mobiliteit, wonen, voeding, landbouw
en industrie samen.
Wanneer Gelderland betrokken is bij zonneparken, windmolens of op een
andere manier deelneemt in duurzame projecten, dan wordt er veel
aandacht besteed aan een transparant traject waarbij eerlijke en
toegankelijke informatie is voor alle betrokkenen.
FORUM VOOR
DEMOCRATIE

FvD heeft geen duidelijk standpunt met betrekking tot de provincie
Gelderland en natuur. Wel willen ze helpen bij het opruimen van plastic
soep en hergebruik van plastic, waar dat mogelijk is. Ze willen onderzoek
stimuleren naar innovatieve technologie.
Ook wil FvD (op termijn) een nieuwe luchthaven in zee aanleggen om
Schiphol te ontlasten. Tot dan moet Schiphol verder kunnen groeien. Geen
Gelders programma.

JEZUS LEEFT

Jezusleeft heeft geen breed standpunt over milieu maar geeft wel aan dat
ze vinden dat de overheid Groene energie moet opwekken middels
zonnepanelen.
Jezusleeft wil particulier initiatief stimuleren door subsidies te geven op
zonnepanelen. Het gebruik van elektrische auto’s dient sterk te worden
gestimuleerd.
Jezusleeft wil productie en consumptie van groene, biologische en
duurzame producten stimuleren door een forse BTW verlaging op deze
productgroepen.
De maximale snelheid binnen bebouwde kom dient 30 km per uur te
worden en buiten de bebouwde kom (waar langzaam verkeer rijdt) 60
km/uur. Vrachtverkeer dient zicht te houden aan een algeheel
inhaalverbod.
Schiphol wordt in de toekomst niet verder uitgebreid.

