
DUURZAAMHEID, LEEFOMGEVING  EN NATUUR

Maassluis maken we samen duurzamer. De gemeente, een enkel bedrijf of een inwoner alleen bereikt 
weinig. Om de verduurzaming succesvol te maken moeten we samenwerken. 

Duurzaamheid is een te pas en te onpas gebruikt containerbegrip is geworden. Dus de PvdA blijft zo 
concreet mogelijk strijden: het gaat over de luchtkwaliteit, over energiebesparing, duurzame 
energieopwekking, over voldoende en schoon groen in de woonomgeving. De inwoners van onze mooie 
stad moeten er zeker van zijn dat ze hier goed kunnen leven, dat de lucht geen ziektes veroorzaakt, dat je
niet gek wordt van de herrie, dat je gewoon kan zwemmen in het buitenwater en dat onze huizen niet 
onder water komen te staan. 

De PvdA zet zich al jaren in voor meer duurzaamheid in Maassluis. De klimaatverandering, de toename 
van regenwater en de CO2-uitstoot baren ons zorgen. Ook Maassluis heeft een bijdrage te leveren aan 
het verduurzamen van ons land, de gemeente heeft de ambitie om in 2040 CO2 neutraal te zijn. Het 
energieakkoord en het klimaatakkoord stellen de doelen en de ambities: maar dat moet uiteindelijk ook 
in onze gemeente worden gerealiseerd. 

En de verduurzaming gaat nu te traag, er is versnelling nodig. De gemeente richt zich op duurzame 
projecten, die tegelijkertijd zoveel mogelijk de woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid 
ten goede komen. Inwoners, organisaties en bedrijven worden bij de uitvoering betrokken en profiteren 
van een eventueel (indirect) aanwijsbaar financieel voordeel. 

Maassluis ligt pal tegenover een van de grootste chemisch industriële complexen van Europa. De PvdA 
wil via regionale en landelijke samenwerking steviger eisen stellen aan de chemische industrie met 
hardere sancties als de regels worden overtreden. De veiligheid en het woongenot van onze inwoners 
moet beter worden bewaakt, dat hebben bedrijven als Odfjell en Abengoa wel aangetoond. 

Bij duurzame energie gaat het vaak over lastig te begrijpen termen als megawatts, petajoules en 
percentages energieneutraal. Dat is meer dan jammer, want het gaat juist om een onderwerp dat 
iedereen aangaat: iedereen gebruikt elektriciteit en gas in huis. Met de verduurzaming van de energie 
wordt energie lokaal: bedrijven en inwoners worden zelf energieproducent, met aardwarmte of 
zonnepanelen. Wij vinden dat onze gemeente samen met haar inwoners en ondernemers bij moet 
dragen aan het voorkomen van opwarming van de aarde en klimaatverandering. Het in Parijs bereikte 
Klimaatakkoord onderstreept de urgentie van de energietransitie. Wij geloven ook, dat duurzaamheid 
een bijdrage kan geven aan onze lokale economie. Sommige lokale bedrijven plukken daar nu al de 
vruchten van. Als meer bedrijven volgen, kan onze gemeente de bakermat zijn van een duurzame, 
energie neutrale gemeente.

De PvdA vindt dat we nadrukkelijk alle opties voor duurzame alternatieve energiebronnen moeten 
onderzoeken in onze gemeente, dus ook wind- en zonne-energie. Onze ligging langs de Nieuwe 
Waterweg (het Scheur) zorgt voor veel wind in de stad. Die kan veel beter worden benut voor 
energieopwekking, ook binnen de stedelijke omgeving.  

Wij willen schoner en zichtbaar aantrekkelijker water in onze gemeente. Daarvoor is het nodig dat de 
chemische en ecologische waterkwaliteit verbetert. In een groot deel van ons oppervlaktewater zit 
bijvoorbeeld nog teveel meststof, bestrijdingsmiddelen, PAK’s (teerachtige stoffen) en zware metalen als 
koper en zink. Onlangs bleek bij de massale vissensterfte in de Zuidvliet hoe kwetsbaar de natuur is en 
dat het moeilijk was te achterhalen waar die verontreiniging vandaan kwam.
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In de stedelijke gebieden is het rainproof ontwikkelen van wijken en gebouwen steeds belangrijker. Deze 
maatregelen zijn belangrijk tegen opwarming en hittestress in de stad. In de landelijke gebieden zullen er 
meer mogelijkheden voor waterberging moeten komen om het water uit de lucht en rivieren op te 
kunnen vangen op hoogtijdagen. Daarnaast zullen er ook maatregelen moeten worden genomen om 
door droogte veroorzaakte problemen aan te kunnen. De PvdA zoekt zoveel mogelijk de verbinding 
tussen waterberging en andere terreinen, zoals recreatie en energieopwekking.

Afvalscheiding 
De PvdA vindt dat de hoeveelheid afval, die gestort of verbrand wordt, zoveel mogelijk moet worden 
teruggebracht. We streven naar een circulaire economie waarin afval dient als grondstof. Daarom zijn wij 
voor het scheiden van afval zodat afval opnieuw gebruikt kan worden en de goedkoopste manier van 
afvoeren wordt gevonden. Helaas voldoet Maassluis nog steeds niet aan de gestelde doelen qua 
afvalscheiding. 

De PvdA is voor verbeteren van de afvalscheiding, in iedere wijk! Een systeem van Diftar of omgekeerd 
inzamelen is gelet op het hoogstedelijke karakter van Maassluis niet realistisch. Op initiatief van de PvdA 
is ingevoerd dat alle laagbouwwoningen een groene kliko krijgen, zodat bewoners het tuinafval en 
andere GFT ook beter afvoeren. Groen apart afvoeren zorgt voor minder restafval dat naar de 
verbrandingsovens gaat. Ook het scheiden van PMD (plastic en metalen verpakkingen en 
drankenkartons), glas, papier en kleding zorgt voor minder restafval. 

Natuur
De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners dichtbij huis de natuur kunnen beleven en dat de natuur in de
omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is. 

Groen en water dichtbij huis geeft mensen de mogelijkheid te bewegen, te recreëren en te ondernemen. 
Meer groen om ons heen zorgt voor minder stress en meer ontspanningsmogelijkheden. 

De PvdA vindt het belangrijk dat er goede fiets- en wandelvoorzieningen in stand gehouden worden en 
bijkomen. Daarbij zal er ook ruimte moeten zijn voor actieve recreatie in de stad en aan de randen van de
stad. 

Maasluis moet een actieve rol blijven spelen bij het bewaken van de natuurwaarde van de Oranje 
buitenpolder en het in stand houden van de authentieke waarde van het Midden Delflandgebied zoals 
vastgelegd in het Landschaps- ontwikkelingsplan Midden Delfland (LOP).

Voor de PvdA betekent dat:
 Wij, conform de door de PvdA ingediende klimaatwet, een lokale klimaatverordening of agenda 

opstellen. Daarin stellen we concrete doelen ten aanzien van de verduurzaming van woningen, 
bedrijven(terreinen), (overheids)gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen. Alle technieken 
kunnen worden ingezet om de doelen te behalen.

 Er een flinke impuls komt in energiereductie van de bestaande woningen: we gaan het gebruik van 
warmtepompen en zonnepanelen stimuleren door voorlichtingscampagnes, subsidies te verstrekken 
en daken van publieke gebouwen ter beschikking te stellen aan particulieren voor het plaatsen van 
zonnepanelen. 

 Ook in bijzondere stadsgezichten en op monumenten, onder voorwaarden, zonnepanelen mogen 
worden geplaatst.
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 We al onze gemeentelijke gebouwen en verenigingen met geschikte daken voorzien van 
zonnecollectoren.

 Wij met de corporaties afspraken maken over kleinschalige energieopwekking voor en door huurders.
Zo stimuleren we het gebruik van zonnepanelen bij huurders.

 Wij eigen initiatief en coöperaties voor decentrale energieopwekking stimuleren via ons lokale 
energieloket.

 Alle sociale woningen binnen 5 jaar goed geïsoleerd zijn. Hierover maken we bindende afspraken met
Maasdelta. De netto woonlasten mogen daarbij niet omhoog gaan.

 Wij de totstandkoming van energiecoöperaties stimuleren waarin bewoners gezamenlijk energie 
gaan opwekken. Dat doen we door inhoudelijke ondersteuning (bijvoorbeeld juridisch) te leveren, 
maar ook door subsidies op zonnepanelen, warmte-koude-opslag (WKO) en voor andere 
veelbelovende duurzame energietechnologie. De toegang tot dit type coöperaties en initiatieven 
moet ook geborgd zijn voor mensen, die niet direct zelf een investeringsbedrag op tafel kunnen 
leggen.

 De gemeente 100% duurzame stroom zal inkopen. Ook onze leveranciers en subsidie ontvangende 
organisaties zullen hiertoe worden aangezet.

 Bij aanbestedingen, kaveluitgifte en bestemmingsplannen we duurzaamheid en energie(voorziening) 
opnemen als eis. Net als het gebruik van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw.

 We duurzame alternatieven voor de verwarming van gebouwen in de gemeente stimuleren. Zo willen
we dat de gemeente in haar eigen gebouwen gebruik maakt van energiebesparende technologieën 
zoals warmte-koude-opslag en ledverlichting.

 Alle openbare straatverlichting overgaat op LED verlichting: dat scheelt enorm in energie! 
 We in samenwerking met het waterschap een plan van aanpak opstellen, gericht op de verbetering 

van de waterkwaliteit en het opvangen van regenwater.
 De openbare ruimte natuurlijk, ecologisch, en zonder gebruik van giftige stoffen beheerd wordt. Ook 

als delen daarvan door anderen wordt onderhouden! 
 We onze stad rainproof maken door een waterdoorlatend straatwerk, de afvoer van schoon 

hemelwater naar de bodem of het oppervlaktewater, het gebruik van regentonnen, en rainproof 
daken in de stad.

 Er bij nieuwbouwplannen, herbestemming en transformatie een watertoets wordt uitgevoerd en de 
aanbevelingen worden opgevolgd. Er energie neutraal en gas loos wordt gebouwd. 

 Wij burgers aan moedigen om hun regenwater af te voeren op eigen terrein. Dat kan door minder 
tegels te gebruiken, meer groen te planten, en door de regenpijp niet naar de riolering te leiden, 
maar naar eigen grond of een regenton/- reservoir.

 In het water van de Vlieten en de Oranjeplas moet kunnen worden gezwommen zonder er ziek van te
worden. 

 De chemische industrie moet gehouden worden aan strenge normen en overtredingen strenger 
aanpakken. 

 Huishoudens hun afval gratis bij de Milieustraat kunnen blijven afgeven om illegale stort te 
voorkomen.

 Er in onze gemeente meer plekken komen voor gescheiden afvalinzameling: ook plastic, papier, 
kleding enzovoorts. Bij iedere papierbak staan minimaal ook bakken voor plastic en glas.

 De kinderboerderijtjes in de stad toegankelijk worden en het niet slechts achter een hoog hek naar 
beesten kijken is. 
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 Het hondenbeleid strak wordt nageleefd. Hondenpoep is een grote ergernis van bewoners maar ook 
een risico voor de volksgezondheid. Overtreders worden actief opgespoord en stevig bekeurd. Ook 
de poepzuiger zal blijvend worden ingezet.
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