Lokale overheden maken groene afspraken

Gemeenten
kiezen v r
vieze str m
Nog geen derde van de dorpen
en steden houdt zich aan de
afspraak om hun stroom duurzaam
in te kopen. Dat blijkt uit onderzoek
in opdracht van Greenpeace.
David Bremmer
Amsterdam
Het lijkt zo mooi: in het Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011
beloven lokale overheden hun stroom
per 2015 duurzaam in te kopen. Dat is
hard nodig, want over vier jaar moet 14
procent procent van onze energie uit
duurzame bronnen als wind, zon,
warmte- en waterkracht komen. Het
kabinet heeft dat in Europees verband
afgesproken.
Van de belofte van gemeenten komt
echter weinig terecht, constateert onderzoeksbureau SOMO. Op verzoek
van Greenpeace werden alle Nederlandse steden en dorpen doorgelicht.
Voor 308 van de 390 gemeenten lukte
het te achterhalen waar zij hun stroom
kopen. Wat blijkt? Slechts 103 kopen
hun energie zo duurzaam mogelijk in.
Dat betekent dat bij een als duurzaam
bekend staande leveranciers als
Greenchoice of HVC wordt geshopt,
waarvan de stroom aantoonbaar groen
is. Voorbeelden zijn Utrecht en Eindhoven, die Nederlandse windstroom
van Eneco afnemen. Andere voorlopers zijn onder meer Alkmaar, Enschede, Zaanstad en Zwijndrecht.
Hierna volgt een middenklasse van
95 gemeenten die bij relatief groene
energiebedrijven shopt. De afgenomen stroom is alleen niet duidelijk
groen. In deze groep vallen ook steden
die milieuvriendelijke stroom van
'vervuilende' leveranciers kopen. Het

betreft kolenreuzen als Essent, Nuon
en E.ON, Zij zitten nog volop in fossiele energie en maken volgens de onderzoekers geen haast met de overgang naar een duurzame economie. In
deze groep bevinden zich Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag. Ook Alphen
aan den Rijn, Delft, Westland en Zoetermeer vallen onder deze categorie.
De overige 110 lokale overheden kopen 'vieze' stroom bij 'vieze' energiebedrijven. Daaronder Leeuwarden,
Leiden, Middelburg en Zwolle.

'Groenwassen'

De meeste
gemeenten
kiezen stroom
puur op basis
van lage prijs

—Joris Wijnhoven

Het onderzoek van SOMO is het
grootste tot nu toe en strookt met een
recente inventarisatie van deze krant
onder de dertig grootste steden. „De
meeste gemeenten hebben hun mond
vol van milieu en duurzaamheid,
maar kiezen hun stroom puur op
prijs", reageert loris Wijnhoven, campagneleider Klimaat bij Greenpeace.
Met het onderzoek probeert de milieuclub druk te zetten op gemeentebesturen. Die staan wettelijk gezien in
hun recht, doordat zij hun vuile
stroom 'groenwassen' via het kopen
van zogenaamde GVO's, Garanties
van Oorsprong uit Denemarken,
Noorwegen of IJsland. Dit mogen zij
op basis van Europese regels doen „alleen doen die papiertjes niks", stelt
Wijnhoven: „Een land als Noorwegen
produceert geen procent extra groene
stroom als ze meer certificaten in Nederland verkopen."
Complicerende factor is dat er ook
goede GVO's zijn f bijvoorbeeld op
basis van Nederlandse windenergie.
Alleen kost zo'n garantie 2,50 tot 5
euro per Megawatt opgewekte stroom,
een veelvoud van de n cent die een
Noors waterkracht certificaat kost.
Om steden en dorpen te bewegen
duurzamer te worden, ontvangen alle
390 gemeentebesturen vandaag een

niet waar, stelt Greenpeace na onderzoek

100% groene stroom
Groen, maar geen certificaten
Geeft geen info,
waarschijnlijk wel groen
Deels groen
Grotendeels niet groen
Geeft geen info
Geeft geen info,
waarschijnlijk niet groen
100% Niet groen

brief van Greenpeace met het rapport
bijgevoegd. Verder zet de milieuorganisatie in talloze plaatsen burgerpetities op. Eerst in de vier grote steden,
maar ook in Groningen, Tilburg en
Haarlem. Hoop is dat colleges van
B&W bij een volgende aanbesteding
voor duurzaam gaan.
Greenpeace beklemtoont dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor 2
procent van het energiegebruik in Nederland en dus écht een verschil kunnen maken. „Ja, groene stroom is
duurder, maar bet gaat niet om megabedragen", zegt Wijnhoven. „Per burger is het vaak maar een euro."

MEER WINDPARKEN OP ZEE
Negen Noordzeelanden,
waaronder Nederland, willen
samen windparken op zee
bouwen. Ook worden regels
voor subsidies, vergunningen en netbeheer beter afgestemd. Ministers van de
Benelux, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Ierland,
Zweden en Noorwegen hebben hier gisteren in Luxemburg over gesproken. Eén
stroornkabei naar land is bij-

voorbeeld véél goedkoper
en efficiënter. Een energieoverschot in het ene land
kan dan makkelijker naar
een ander fand worden getransporteerd. Nederland
legt de komende jaren vijf
grote windparken aan op de
Noordzee. ,,Maar er is nog
vee! meer ruimte op de
Noordzee beschikbaar",
zegt minister Henk Kamp
{Economische Zaken).
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Jonge scheuten taxus goe : voor chemo

Snoeihard
tegen kanker
Taxushaag in de tuin? Lever dan de gesnoeide jonge (!)
scheuten in bij de gemeente Korendijk. Het snoeisel
wordt ingezameld door Stichting Vergroot de Hoop
en wordt gebruikt als belangrijke grondstof voor
chemotherapieën. Het is een initiatief van Claus aan
de Wiel van GroenLinks.
KORENDIJK - Snoeihard tegen
kanker!, is hol motto en zo
kan iedereen dus vanuit de
eigen tuin meehelpen kanker te bestrijden. Het snoeisol van de Taxus Bancata
heeft een werkzame stof,
lïaccatine. Bij 50% van de
chemotherapieën kiest men
voor geneesmiddelen op basis van Taxus. Helaas komt
do Taxus Baccata niet voor
over de hele wereld, maar
wel in Nederland. L)e stichting heeft vorig jaar al 2600
kuub taxussnoeisel ingezameld. Eén kuub levert genoeg grondstof op voor één
chemotherapie. Voor elke
kuub taxus.snoeisel doet
stichting Vergroot de Hoop

ook nog eens een donatie
vergoeding aan een kankcrgerelatecrd goed doel.
Kijk voor meer informatie
op www.vergrootdehoop.nl.
Hoe kunt u meedoen? Snoei
de taxushaag tussen 15 juni
en 31 augustus. De werkzame stof (taccatine) zit allocn in de jonge scheuten.
Verzamel daarom alleen de
jonge lichtgroene takjes die
in het afgelopen seizoen zijn
bijgegroeid. Takken mogen
maximaal 30 conlimeter
lang zijn. De takken kan
men inleveren bij Gemeentewerken Korondijk aan de
Stoegjesdijk 3 in Piershil in
een speciale container van
Stichting Vergroot de Hoop,

6O.OOO euro voor
het verenigingsleven
CROMSTRUEN De gemeente
Cromstrijen stelt voor de komende vier jaar een bedrag van
60.000 euro beschikbaar voor het
verenigingsleven in Klaaswaal en
Numansdorp. De zogeheten projectsubsidie bood Cromstrijen
tussen 2012 en 2015 ook al aan en
dat mondde toen tweemaal uit in
een groot succes.

Splitsen
Evenals de voorgaande jaren is de
subsidie gesplitst in een impulssubsidie en een opleidingsdeel.
De impulssubsidie heeft als doel
een (sportvereniging de mogelijkheid te geven nieuwe activitei-

ten te kunnen organiseren: bijvoorbeeld een tennisclub die een
interne competitie voor de jongste leden organiseert. De opleidingssubsidie zorgt er voor leden
van een vereniging extra cursussen of trainingen kunnen volgen
zonder daar zelf diep voor in de ;
buitel te moeten tasten.
Wie aanspraak wil maken op de
het geld van de gemeente moet er
wel op tijd bij zijn. „Want op is
op", meldt de gemeente op de
website. De gemeente Cromstrijen wil via de projectsubsidie
het verenigingsleven in Klaaswaal
en Numansdorp een extra impuls
geven.

Burgers klagen 66 keer
bij ombudscommissie
U-o£- -2 ot
HOEKSCHE WAARD De Ombudscommissie Hoeksche Waard
heeft vorig jaar 66 klachten en
verzoeken om informatie ontvangen. Dat is een lichte stijging
ten opzichte van de jaren ervoor,
blijkt uit het jaarverslag over
2015. Bij de ombudscommissie
kunnen burgers hun beklag doen
over overheidsinstanties.
Drie keer leidde een klacht tot
een onderzoek en een rapport
van de ombudscommissie, waarvan twee tegen belastingkantoor
SVHW en één tegen de Regionale Sociale Dienst Hoeksche
Waard (RSD). Twee klachten zijn
nog in onderzoek.
De klacht tegen de RSD ging
over de afhandeling van een
klachtbrief. Volgens de ombudscommissie schond de RSD in
deze zaak de behoorlijkheidsnormen van onpartijdigheid, fair
play en een goede informatieverstrekking.

De ombudscommissie tikte de
SVHW, die de belastingen int
namens de gemeenten en het
waterschap, twee keer op de vingers. In één zaak klaagde een burger over 'discriminatie' wegens
aanslagen van gemeentelijke heffingen en waterschapsbelastingen. Volgens de ombudscommissie liet de informatieverstrekking
en de motiverening te wensen
over. Ook stelt de commissie dat
bij de behandeling van de klacht
de regels van fair play zijn geschonden. Bij een andere klacht
handelde de SVHW volgens de
commissie niet voldoende onpartijdig.
Het leeuwendeel van de klachten
nam de ombudscommissie overigens niet in behandeling. „Door
doorsturen, adviseren en bemiddelen wordt het overgrote deel
van de klachten opgelost",
schrijft de ombudscommissie in
hetjaarverslag.

Gemeente en Suiker
Unie u-oo-'Zo
werken"aan plan
PUTTERSHOEK De gemeente
Binnenmaas en de Suiker Unie
zijn weer volop met elkaar in gesprek over de toekomst van het
voormalige suikerfabriekterrein
en de vloeivelden in Puttershoek.
Beide partijen lijken de bereid samen te werken bij het opstellen
van een plan voor het gebied. Ook de provincie Zuid-Holland
wordt daarbij betrokken.
Suiker Unie en
gemeente ruzeden de afgelopen
jaren
veelvuldig
over de invulling van
het terrein. Suiker Unie
wilde er industrie, de gemeente kassen, Verschillende bemiddelingspogingen, onder meer
op initiatief van de provincie, liepen op niets uit.

Planschadeclaim
Een poging van de gemeente om
het bestemmingsplan te wijzigen,

stierf een vroege dood. De procedure werd gestaakt vanwege het
grote risico dat Suiker Unie aanspraak kon maken op een enorme
planschadeclaim.
Suiker Unie vroeg bovendien
als reactie op het initiatief van de
gemeente een vergunning bij de
provincie aan om weer activiteiten op het terrein
te ontplooien. De vergunning maakt het
mogelijk om de omgeving van de silo's
te bebouwen, onder
meer met gebouwen
en tanks voor de opslag van vast en vloeibare biomassa. Die wordt
gebruikt voor veevoer en het vervangen van fossiele grondstoffen.
De gemeente wil dit gebied rond
de silo's juist open houden.
De twee partijen zien nu voldoende basis om samen nieuwe
stappen te zetten. Na de zomer
moet daar meer over duidelijk
worden.

