
 
Op weg naar de Oosterhoutse gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 
2018  
WAT STAAT ER IN DE VEKIEZINGSPROGRAMMA’S 2018 – 2022 OVER 
DUURZAAMHEID EN MILIEU ? 

 
 
 

✓ Huidige Coalitie Partijen 
CDA 
Duurzaamheid 
“Iedereen, ook de individuele burger, kan op eigen schaal een bijdrage leveren aan de 
verduurzaming van onze bouw- en economische activiteiten. Dat kan door participatie 
in investeringen in de winning van windenergie, bijvoorbeeld door uitbreiding van het 
windmolenpark op Weststad, van zonne-energie, en van geothermische energie.  
Wij zijn in Oosterhout goed in afvalscheiding, maar het kan altijd beter. Een 
verantwoorde voorziening om ook bij hoogbouw scheiding van groen en ander afval 
mogelijk te maken zou zeer welkom zijn.  
Ook goede openbaar vervoer verbindingen en het aantrekkelijk maken van fietsverkeer 
leveren een bijdrage.  
Het is goed de samenwerking van de gemeente met ONE (Oosterhout Nieuwe Energie) 
te intensiveren. Door de klimaatveranderingen zal een goed en veilig waterbeheer 
steeds nadrukkelijker ook op onze agenda staan. Oosterhout doet er goed aan hierin 
initiatieven te nemen.”  
 
 
SP 
Nog niet bekend of de SP met een kandidatenlijst komt voor de verkiezingen in 
Oosterhout, dus ook nog geen verkiezingsprogramma bekend.  
Wel is er vanuit de SP een nieuwe partij ontstaan die aan de komende verkiezingen in 
maart 2018 gaat deelnemen onder de naam Lokaal Sociaal: 
 
Lokaal Sociaal 
Duurzaamheid 
Natuur & Milieu 
• Meer investeren in duurzaamheid 
• Geen vestiging van megastallen in Oosterhout 
• Tegengaan van de bio-industrie 
• Terugdringen zwerfafval 
• Meer groen in de stad o.a. t.b.v. de waterhuishouding en het tegengaan van 

hittestress 
 
 
VVD 
Hoofd thema in verkiezingsprogramma:  Ook voor duurzaamheid is het motto minder 
regels, meer ruimte voor ondernemers en burgers.  “Ondernemers zijn innovatief, een 
kracht die we als gemeente de ruimte moeten geven en waar mogelijk benutten. Ook 
kleinere particuliere initiatieven die gebruik maken van nieuwe duurzame ontwikkelingen 
moeten de ruimte krijgen.” 



Gemeente Belangen 
Duurzaamheid 
“De gemeente moet duurzame keuzes maken bij inkoop en investeringen in de openbare 
ruimte en gemeentelijke gebouwen. Daarnaast willen we burgers stimuleren om dit ook 
te doen. De duurzaamheids lening moet daarom blijven. We richten de openbare ruimte 
en toegangswegen kleurrijk en bijen-vriendelijk in. Openbare gebouwen worden zoveel 
mogelijk voorzien van duurzame verlichting.” 
 
 
 
 

✓ Huidige Oppositie Partijen 
 
 

Gezond burger verstand 
 “Verbeteren van de energiehuishouding van woningen. 
De 'ontgroening' en 'verstening' moet worden gestopt. Een groene leefomgeving draagt 
in belangrijke mate bij aan welzijn en gezondheid.” 
 
 
Groen Brabant 
“Investeren in echte duurzaamheid 
Volgens Groen Brabant gaat duurzaamheid over de toekomst. Dat we nu dingen doen en 
laten die ervoor zorgen dat mensen en natuur het naar hun zin hebben op de lange 
termijn. Groen Brabant wil een effectief duurzaam Oosterhout door bijvoorbeeld te 
investeren in gebouwen die meer energie opwekken dan verbruiken. In het kader van 
energieneutraal bouwen wil Groen Brabant stimuleren dat bij nieuw te bouwen 
woningen wordt gekozen voor diverse effectieve alternatieve warmte-oplossingen. Wij 
zijn ons er zeer zeker van bewust dat duurzaam nog altijd betekent dat we onze 
omgeving belasten. Wij vinden dat er alles aan gedaan moet worden om deze belasting 
te minimaliseren. Groen Brabant omarmt dan ook de denkwijze 'cradle to cradle' en 
vindt dat Oosterhout een bijdrage moet leveren om te komen tot een samenleving die 
het milieu ontziet en respectvol met grondstoffen omgaat.” 
 
 
Groen links 
Duurzaamheid 
Verkiezingsprogramma vrij uitgebreid over het realiseren van de klimaat doelstellingen.  
“Als wordt ingezet op energiebesparing en toepassing van duurzame energie, dan levert 
dat veel nieuw werk en bovendien lagere woonlasten op. De omschakeling naar een 
duurzame economie is dé uitdaging voor alle ondernemers en bedrijven. GroenLinks wil 
deze overgang faciliteren en groene en innovatieve koplopers alle kansen bieden. De 
gemeente Oosterhout geeft hierbij natuurlijk zelf het goede voorbeeld.” 
 
 
PvdA 
Duurzaamheid 
“Op het brede terrein van natuur, milieu, landschap en verkeer heeft de PvdA 
Oosterhout de volgende uitgangspunten geformuleerd: 



• woningbouwcorporaties en andere huiseigenaren worden gestimuleerd om 
energiebesparende maatregelen voor hun woningen te nemen; 

• de auto wordt zoveel mogelijk uit het centrum van de stad geweerd; 
• Fietser moeten meer prioriteit krijgen. Zo willen we dat rotondes fietsvriendelijker 

worden aangelegd, dat er meer oplaadpunten voor elektrische fietsen komen, dat de 
fietsverbinding met de kerkdorpen en met Breda verbeterd wordt, dat de 
fietsenstalling op de Markt qua gebruiksvriendelijkheid en bereikbaarheid extra 
aandacht krijgt en dat fietsroutes en –paden in de winter preventief worden 
gestrooid; 

• ten aanzien van het landschapspark Oosterhout/Breda is onze inzet onverminderd 
gericht op de uiteindelijke realisering ervan. Het groene en natuurlijke karakter van 
ons buitengebied werkt niet alleen voor mens en dier als buffer tussen de 
oprukkende stedelijke gebieden, maar biedt ook grote kansen op het gebied van 
recreatie en natuurontwikkeling. PvdA Oosterhout is trots op het groen in en rond 
de stad en wil dat behouden en blijven versterken.   

• De PvdA wil dat de gemeente en bedrijventerreinen samen werken om te zorgen dat 
al die platte daken daar vol komen liggen met zonnepanelen. 

• Alle nieuwe wijken worden energieneutraal en zonder aardgasaansluiting ingericht 
 
Ook zal de PvdA Oosterhout zich in de komende raadsperiode inzetten voor: 
• een goede samenwerking met en bevordering van particuliere duurzame 

energie-initiatieven zoals ONE (Oosterhout Nieuwe Energie).” 
 

 
D66  
Duurzaamheid 
• “Wij willen duurzaam omgaan met energie, energieneutraal bouwen en 

energiebesparende maatregelen stimuleren door bijvoorbeeld de duurzaamheids 
lening voort te zetten of een beloning te geven als iemand zijn huis 100% 
energieneutraal maakt.  

• Inwoners informeren hoe ze verstandig om kunnen gaan met energie en milieu. 
• Wij willen ondernemers uitdagen een voorbeeldhuis, een ‘huis van de toekomst’ te 

bouwen dat alle nieuwe snufjes op energiegebied heeft en waar mensen inspiratie 
op kunnen doen. 

• Nieuwbouw zonder gas en met veel oog voor milieuvriendelijke innovaties. 
• Investeren in het energieneutraal maken van sociale huurwoningen.” 
 
 
Oosterhout Samen 
Duurzaamheid 
“Oosterhout Samen is voor gasloos bouwen. Investeren in infrastructuur die we over 
twintig jaar niet meer nodig hebben is vreemd. Dit geld kan beter geïnvesteerd worden 
in duurzame oplossingen. De gemeente kan hier een coördinerende, faciliterende en 
ondersteunende rol in spelen. Oosterhout Samen ziet met name voor de komende jaren 
een voortrekkersrol voor de gemeente weggelegd om deze energietransitie op gang te 
krijgen. Ook dient gedacht te worden aan zonnevelden.” 
 
 

 



Verkenning thema duurzaamheid vanuit de politiek in Oosterhout de situatie tot 
en met 21 maart 2018 
 
De coalitiepartijen VVD, Gemeentebelangen, CDA EN SP vormen samen college van 
B&W.  Duurzaamheid is in handen van de wethouder van de SP Mark Vissers. Overige 
politieke partijen die in de raad van Oosterhout vertegenwoordigd zijn:  D66, Gezond 
burger verstand, Groen Brabant, Groen links en PvdA 
 
Highlights m.b.t. duurzaamheid: 
• Raadsnota Duurzaamheidsagenda 2016-2018 gemeente Oosterhout zoals behandeld 

in de raadsvergadering van 18 oktober 2016.  
http://ris.oosterhout.nl/system/BI.0160447.pdf   

In deze nota word aangegeven dat deze vooraf is afgestemd en besproken met 
belangrijke partners als o.a. ONE en Thuisvester 
Reacties op de raadsnota van 18 oktober 2016 duurzaamheidsagenda 2016-2018 van 
D66, GroenLinks en PvdA:  zij willen een ambitieuzer duurzaamheidsagenda voor 
Oosterhout . Huidige plannen van het college van B&W reiken niet verder dan 2018 de 
komende gemeenteraadsverkiezingen Deze partijen missen een duidelijke stip aan de 
horizon en willen betere meetinstrumenten om te kunnen beoordelen wat er van de de 
agenda is waar gemaakt. Als laatste vinden zij het budget karig om het een en ander 
waar te maken. In de raadsnota spreekt men over kosten, beter is het volgens deze 
partijen, te spreken over investeringen. 
• Terug blik raadsvergadering van 7 november 2017 waarin de begroting 2018 werd 

vastgesteld en de algemene beschouwingen aan de orde waren. 
Graag meer ambitie bij het volgende Coalitie besprekingen na de verkiezingen van 21 
maart aanstaande. Was de wens van Groen Links;  de huidige college van burgermeester 
en wethouders was het hier mee eens. De motie van Groen Links om echt werk te maken 
van duurzaamheid in Oosterhout werd breed gedragen door de hele raad en behoefde 
derhalve niet in stemming te worden gebracht.  
 
Op dit moment staat Oosterhout op plaats 256 van de in totaal 320 gemeenten als het 
gaat over ambities rond duurzaamheid volgens de VNG.  
 
 
 


