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De SGP laat zich leiden door de kernwaarde ‘rentmeesterschap’. Dit betekent dat wij ervan overtuigd zijn dat de 

aarde niet ons eigendom is, waarmee wij naar ons eigen goeddunken kunnen omgaan. God is Schepper en Eigenaar 

van deze aarde en Hij geeft ons het genot en het gebruik ervan. Wij moeten daarom verantwoord omgaan met de 

schepping, waarbij kinderen en kleinkinderen niet de gevolgen dragen van ons slechte gebruik ervan. Wij willen 

zorgvuldig omgaan met de natuur en het klimaat, en daarbij grondstoffen, materialen en energie hernieuwbaar 

gebruiken. Klimaatbewustzijn, energietransitie, duurzaamheid en circulariteit zijn speerpunten voor de SGP.

De SGP is voor een hoge, maar ook realistische ambitie. Een niet-realistische, te hoge ambitie zorgt ervoor dat 

mensen afhaken. Haalbaarheid en betaalbaarheid voor onze inwoners en ondernemers bepalen de daadwerkelijke 

realisatie van maatregelen. Ook inwoners met een kleine beurs moeten kunnen meedoen.

Concreet:

- SGP: voor inzet op bewustwording van onze inwoners wat betreft duurzaamheid en circulariteit. Alleen 

intrinsieke motivatie en besef van urgentie van de inwoner leidt tot een werkelijk duurzame leefwijze.

- SGP: voor nadrukkelijke aandacht voor klimaat, duurzaamheid en circulariteit in het onderwijs. De jeugd kan 

niet vroeg genoeg doordrongen worden van het belang van een duurzame leefwijze.

- SGP: voor goede informatievoorziening door de gemeente, zodat inwoners en ondernemers weten wat 

ze zelf kunnen bijdragen aan duurzaamheid. De gemeente neemt stimuleringsmaatregelen en brengt 

stimuleringsmaatregelen van andere overheden actief onder de aandacht.

- SGP: voor inzet op energiebesparing en materiaalbesparing: wat niet wordt gebruikt, hoeft niet te worden 

opgewekt (energie) of te worden geproduceerd of gewonnen (materialen en grondstoffen). 

9.
Bouwen aan een duurzaam
en gezond Veenendaal
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- SGP: voor circulair bouwen: vanaf het ontwerp van een gebouw tot en met het einde van de levensduur wordt 

uitgegaan van hergebruik van materialen en gebruik van hernieuwbare energie.

- SGP: voor hergebruik van zoveel mogelijk gemeentelijke materialen en bouwwerken. Bijvoorbeeld: een aantal 

niet in gebruik zijnde bruggen in Veenendaal-Oost kunnen wellicht elders in het land worden hergebruikt.

- SGP: voor duurzame energievoorziening. Veenendaal gaat zo snel mogelijk over op het gebruik van hernieuwbare 

energie.

- SGP: voor het maximaal benutten van reeds aanwezige en nieuw aan te leggen collectieve energiesystemen. 

Een groter aantal aansluitingen geeft immers een lagere energieprijs per aansluiting (woning, niet-woning).

- SGP: voor voortvarende (landelijke) ontwikkeling van duurzame energiebronnen als kernenergie en geothermie. 

Zonnepanelen en windturbines zijn op zich goede technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie, 

maar vooral aan windturbines kleven veel bezwaren. De SGP stimuleert het gebruik van zonnepanelen, maar 

wil geen grote windturbines op of nabij het grondgebied van de gemeente Veenendaal. 

- SGP: voor voortvarende ontwikkeling van methoden om waterstof te produceren en voor voortvarende inzet 

van waterstof als vervanging van fossiele brandstoffen.

- SGP: voor stimulering van duurzame mobiliteit van inwoners en bedrijfsleven. Realisatie van een infrastructuur 

voor elektrisch rijden en het rijden op waterstof. Gemeente en bedrijfsleven trekken hierbij gezamenlijk op. 

- SGP: voor het stimuleren van wandelen, fietsen en het openbaar vervoer als alternatief voor het gebruik van de 

auto.

- SGP: voor stimulering van duurzaam ondernemen. Onderwerpen als gezamenlijke installatie van zonnepanelen, 

de ontwikkeling van een circulaire economie en de activiteiten in het kader van Veenendaal Energieneutraal 

2050 worden verder opgepakt.

- SGP: voor een duidelijke voorbeeldfunctie en voortrekkersrol van de gemeente Veenendaal op het gebied 

van duurzaamheid en circulaire economie. Het kan niet zo zijn dat wij inzet vragen van onze inwoners en 

ondernemers, maar als overheid zelf achterblijven. Inwoners en ondernemers leveren eveneens een actieve 

bijdrage. De gemeente geeft het goede voorbeeld door het bouwen van duurzame gemeentelijke gebouwen 

en scholen en het verduurzamen van bestaande gebouwen.

- SGP: voor een integrale aanpak van duurzaamheid en circulariteit door middel van een regionale aanpak, 

onder andere in Foodvalley- en provinciaal verband.

Bouwen aan “Van afval naar grondstof”

Een goed afvalstoffenbeleid voorkomt verspilling van grondstoffen en energie. Ook gaat het de verloedering en 

verrommeling van de openbare ruimte tegen. Voor de SGP geldt dat de vervuiler betaalt. Daarbij is het toezicht 

houden op de naleving van de regels onmisbaar.

Concreet:

- SGP: voor voortzetting van het gescheiden inzamelen van afval, de zogenaamde bronscheiding middels het 

diftar-systeem. Nascheiding wordt in overweging genomen als dit financiële voordelen biedt en tegelijkertijd 

geen afbreuk doet aan de motivatie van inwoners om zorgvuldig met grondstoffen om te gaan en hun 

afvalstroom zoveel mogelijk te beperken. 

- SGP: voor maximale inzet op het voor onze inwoners zo laag mogelijk houden van de afvalstoffenheffing.

- SGP: voor het positief stimuleren van bedrijven en burgers tot het beperken van afval. De gemeente vervult 

hierin een voorbeeldfunctie.

- SGP: voor voldoende ondergrondse containers voor glas, papier, textiel, blik, kunststof en restafval bij 



33

hoogbouw en winkelcentra.

- SGP: voor het toegankelijk blijven van het afvalbrengstation in Veenendaal om zo te voorkomen dat afval 

illegaal gedumpt wordt.

Bouwen aan een groen en schoon Veenendaal

In Veenendaal wonen veel mensen op een beperkte oppervlakte. Daarom is natuur en groen van groot belang. 

De natuur laat ons zien hoe groot God als Schepper is. De natuur biedt ruimte voor rust en ontspanning. Groen 

bevordert de gezondheid. Bomen zuiveren de lucht van schadelijke stoffen en fijnstof, en gaan opwarming (zeker in 

de bebouwde kom) tegen.

Groen is een woonplaats voor veel dieren, zoals insecten (onmisbaar voor bestuiving van planten, struiken en 

bomen), vogels en vleermuizen. En in een groene woonomgeving is het goed wonen.

Onze leefomgeving willen wij daarom groen en schoon houden. Een goed beheer van de openbare ruimte is daarbij 

van groot belang.

Concreet:

- SGP: voor een klimaatadaptieve leefomgeving. Klimaatinvloeden als wateroverlast en hoge temperaturen 

moeten goed kunnen worden opgevangen, zonder schade aan mens, dier en leefomgeving.

- SGP: voor het betrekken van inwoners bij het Veenendaalse groen. Initiatieven van burgers om hun wijk te 

vergroenen worden gestimuleerd. 

- SGP: voor meer en vooral beter groen. Bomen dienen alleen gekapt te worden wanneer ze ziek zijn en/of een 

gevaar vormen. Gekapte bomen worden vervangen. Het inrichten van groene gevels en groene daken wordt 

gestimuleerd.

- SGP: voor vergroting van de biodiversiteit (meer verschillende planten en dieren). Bij nieuwe beplanting 

wordt voorrang gegeven aan struiken/bomen die aantrekkelijk zijn voor dieren. Bermen en oevers worden 

natuurvriendelijk ingericht. Water- en groenverbindingen zijn belangrijk voor dieren.

- SGP: voor ontstening: minder steen in tuinen en openbare ruimte betekent meer ruimte om hemelwater af te 

voeren en het riool te ontlasten. Het betekent ook meer ruimte voor de natuur. Samen met het Waterschap 

wordt ontstening en vergroening gestimuleerd.

- SGP: voor natuurorganisaties als IVN Veenendaal-Rhenen en A Rocha Heuvelrug, die een belangrijke rol spelen 

in de samenleving.

- SGP: voor het handhaven van een hoge kwaliteit van het onderhoudsniveau voor onze begraafplaats, als laatste 

rustplaats voor hen die ons ontvielen.

- SGP: voor een goed onderhoudsniveau van onze historische begraafplaatsen. Hierbij spelen vrijwilligers een 

zeer gewaardeerde rol.

- SGP: voor het ruimhartig plaatsen van afvalbakken in de openbare ruimte en het adequaat legen daarvan, 

zodat er geen overvolle afvalbakken zijn en de leefomgeving schoon blijft. 

Bouwen aan een gezond Veenendaal

Gezondheid is een kostbaar bezit. De Coronacrisis heeft ons laten zien hoe kwetsbaar wij zijn als mens en ook als 

samenleving. Wij hebben als mens een grote persoonlijke verantwoordelijkheid om goed met onze gezondheid om 

te gaan. Welvaart en welzijn dienen in evenwicht te zijn. De gemeentelijke overheid kan veel voor haar inwoners 

betekenen door te investeren in gezondheidszorg en welzijn.
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Concreet:

- SGP: voor het bestrijden van overgewicht, roken en schadelijk alcoholgebruik door middel van voorlichting aan 

kinderen en jongeren.

- SGP: voor een gemeente die investeert in het voor iedereen toegankelijk maken van preventieve 

zorgvoorzieningen, fysiek en digitaal.

- SGP: voor het goed afstemmen van zorg en preventie. De gemeente werkt samen met de GGD, het 

bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties, onderwijs en zorgverleners aan een goede volksgezondheid. 

De eerstelijnsvoorzieningen, met name de huisartsen, zijn een onmisbare partner van de gemeente.

- SGP: voor een actieve handhaving van de wettelijke verkoopleeftijd van alcohol en tabak, zowel in het beboeten 

van jongeren onder de 18, als verkopende ondernemers.

- SGP: voor afspraken met horecaondernemers over alcoholmatiging en sluitingstijden. Hierbij wordt gekozen 

voor een oplossing die het meest recht doet aan de zondagsrust zoals de SGP deze voorstaat.

- SGP: voor een intensief nazorgtraject voor jongeren die met een alcoholvergiftiging zijn opgenomen in het 

ziekenhuis. Ook is er zorg en aandacht voor hun ouders.

- SGP: voor het ontmoedigen van overmatig alcoholgebruik bij sportactiviteiten.

- SGP: voor het weren van coffeeshops uit Veenendaal.

- SGP: voor een strenge aanpak om te voorkomen dat resten van verdovende middelen (naalden en glas) in 

speeltuinen en openbare ontmoetingsplaatsen voor jongeren terecht komen.


