
 

CHRISTENUNIE  EN  DUURZAAMHEID…       

  

 

Wij zijn overtuigd van de kracht van de Krimpenerwaard. Dat geldt in het bijzonder voor de ruimtelijke kwaliteit die ons 
prachtige, groene gebied kenmerkt. Daarbij streven wij naar een schone Krimpenerwaard waarbij ieder zijn 
verantwoordelijkheid neemt. Tegelijkertijd is sprake van een veelheid aan claims op de ruimte binnen onze polder en moeten 
er heldere, toekomstbestendige keuzes worden gemaakt.  

De ChristenUnie wil zich inzetten voor kansen voor bestaande en nieuwe ondernemers in de Krimpenerwaard. Daarbij is 
bijzondere aandacht voor duurzaamheid en innovatie, in samenhang met een harmonieuze ontwikkeling van onze mooie 
leefomgeving.  

Zorgvuldig omgaan met de schepping 

De ChristenUnie Krimpenerwaard zet zich in voor de navolgende zaken:      

 

• Duurzaamheid pakt de ChristenUnie integraal aan: het onderwerp wordt in ieder beleidsstuk, waar het relevant is, 
meegenomen. 

• Burgers, bedrijven, instellingen en gemeente werken samen en hebben aandacht voor innovatieve ontwikkelingen. 
Coöperaties op het terrein van duurzaamheid worden aangemoedigd. 

• Bewustwording dat duurzaamheid ook ‘minder’ inhoudt. 

 

• Een toekomstbestendige duurzaam werkende agrarische sector met een gezonde economische basis, die innovatief is, 
zorgvuldig omgaat met bodem, grondstoffen en energie en in balans met dier en leefomgeving produceert. 

• Een adequate uitvoering van bestaande en nieuwe wetgeving op het gebied van brandveiligheidseisen van stallen. Het 
nagaan of een combi-oplossing asbestproblematiek / wind- en zonne-energie mogelijk is. 

 

• De energietransitie: van fossiele naar duurzame brandstoffen. Concreet gemaakt in onderzoek naar het gebruik 

van zonne-energie, windenergie en getijde-energie.  

• Het stimuleren van het plaatsen van zonnepanelen; onder meer in dakpannen op historische gebouwen. 

• Plaatsing van windmolens aansluitend aan molens in de Stormpolder . 

 

• Koplopers uitdagen een leeg pand(en) in te richten als broedplaats van innovatie o.a. voor jongeren en startende 
ondernemers. Innovatie of duurzaamheidsprijs uitloven. 

• Het beschikbaar stellen van duurzaamheidsleningen ten behoeve van innovatieve oplossingen. 

• Opbrengst van verkoop Eneco-aandelen reserveren voor energiekenniscentrum Krimpenerwaard en 

opwekking lokale duurzame energie. 

•  

• Een jaarlijkse opschoondag in samenwerking met gemeente en (buurt)bewoners. 

• Herinvoering van de ‘takkenroute’/inzamelen van snoeiafval (in de kernen). 

• Eén centraal gelegen afvalbrengstation. 
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