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‘Voerendaal 
moet in top 100 
van duurzame 
gemeenten’
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‘Voerendaal 
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Voerendaal moet op korte 
termijn bij de honderd meest 
duurzame gemeenten van 
Nederland horen. Dat doel heeft 
wethouder Ruud Braun 
(Duurzaamheid, Democraten 
Voerendaal) gesteld.

Momenteel staat de gemeente met 
een 150ste plek in de middenmoot.
Zo’n 380 gemeenten doen mee aan 
de Nationale Monitor Duurzame 
Gemeenten die duurzaamheid over
een periode van vier jaar peilt. 
„Alle gemeentelijke accommoda-
ties moeten waar mogelijk budget-
neutraal verduurzaamd worden. 
Dan gaat het om scholen, sportac-
commodaties, gemeenschapshui-
zen en bijvoorbeeld De Borenburg”,
zegt Braun. 
Een tweede plan is de openbare ver-
lichting aan te pakken. Armaturen 
moeten worden vervangen door
ledlampen. Dat vergt een investe-
ring van 90.000 euro. Een derde van
de verlichting vindt inmiddels al 
plaats met led.
Eerder werd bekend dat een gedeel-
te van de door de gemeente verre-
den kilometers verduurzaamd zal
worden. Het college van B en W stelt
voor drie elektrische auto’s en twee
elektrische fietsen aan te schaffen. 
Jaarlijks is hiermee maximaal
22.000 euro gemoeid. „Daar zit on-
derhoud, verzekering, gebruik van
software, et cetera in. Het is exclu-
sief de besparing. Het voordeel van 
elektrisch rijden is niet exact te be-
rekenen, daarom zijn de baten niet
begroot.”
Voerendaal is op meerdere fronten 
actief met duurzaamheid. Zo is er
voor duurzaamheidsinitiatieven en 
-projecten een duurzaamheids-

fonds opgericht en doet de gemeen-
te mee aan het Zonnepanelenpro-
ject Parkstad.
Tijdens een commissievergadering 
was een meerderheid voor aan-
schaf van e-cars en e-bikes. Maar er
werden ook kritische kanttekenin-
gen geplaatst. VVD Voerendaal en 
AGB stellen voor eerst nader onder-
zoek uit te voeren. De gemeente zou
ook met Energiecoöperatie De Om-
slag Voerendaal een plan moeten 
maken voor het alternatief opwek-
ken van energie en de besparing op
energiekosten door isolatie moeten
bekijken. „We onderstrepen de om-
slag naar duurzaamheid en zijn blij 
met de initiatieven. We zijn echter 
ook van de centen en we weten dat 
Voerendaal niet al te breed bij kas 
zit. Het is dus zaak dat een geïnves-
teerde euro dan ook maximale CO2-
besparing oplevert”, stellen raads-
leden Sebastiaan Vliegen (VVD) en
Coen Faessen (AGB).
Braun zegt in gesprek te zijn met de
lokale energiecoöperatie over plan-
nen. De Omslag gaat via de gemeen-
te een workshop energiecoaching 
volgen. „We zoeken altijd naar een 
maximaal rendement bij de uitvoe-
ring van duurzaamheidsinitiatie-
ven. Er zitten nog ideeën in de pijp-
lijn, wat mij betreft moeten we als
gemeente het voorbeeld blijven ge-
ven.” 
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