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Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Inspiratie voor een groene, duurzame en leefbare gemeente

Het kan echt: een gemeente waar vogels broeden en fluiten in de struiken, vlinders 
in de zon dansen en waar het zoemt van de insecten in bloeiende bermen. Waar 
de daken vol zonnepanelen liggen, afval geen afval is maar een grondstof en 
bewonersinitiatieven en energiecoöperaties volop de ruimte krijgen. Een economische 
gezonde gemeente die voorbereid is op de toekomst.

De coronacrisis heeft een gigantische impact op ons leven en zal dat ook de komende jaren 
hebben. Het herstel van deze crisis staat in alle gemeenten centraal. Maar ook het tegen en 
om leren gaan van/met klimaatverandering en het versterken van de biodiversiteit vraagt om 
aandacht.

TEGENGAAN KLIMAATVERANDERING
Klimaatverandering vormt een grote 
bedreiging. De tijd om hier iets tegen te 
doen, wordt steeds korter. Daarom moeten 
we vol voor het halen van de klimaatdoelen 
gaan (tenminste 55% CO2-reductie in 2030 
t.o.v. 1990), met oog voor mens, natuur en 
landschap. Meer duurzame energie-opwek 
is nodig, op land en op zee. Ook is het 
belangrijk energie te besparen, de daken 
vol zonnepanelen te leggen en innovatieve 
technieken en systemen te ontwikkelen en 
testen. Dit is geen keuzemenu. Alle zeilen 
moeten worden bijgezet de komende jaren. 

VERSTERKEN BIODIVERSITEIT & NATUUR 
Biodiversiteit – verscheidenheid aan planten en 
dieren – is van groot belang voor de natuur en 
onze samenleving. Bijvoorbeeld om gewassen 
te bestuiven, voor een goed waterdoorlatende 
bodem of om medicijnen te maken. Met lokale 
maatregelen kan de gemeente snel zichtbaar 
resultaat bereiken en bijdragen aan een fijne 
leefomgeving.

STIMULEREN CIRCULAIRE ECONOMIE
De circulaire economie streeft naar een 
economie zonder afval en zonder uitval.  

Zoals we nu produceren, maken we langzaam 
maar zeker de beschikbare grondstoffen op 
aarde op. Kringlopen moeten gesloten worden, 
zodat grondstoffen steeds opnieuw worden 
gebruikt. Dit is niet alleen noodzakelijk; er 
zijn inmiddels tal van voorbeelden waarbij 
een circulaire manier van ondernemen 
ook rendabel is en voor meer gevarieerde 
werkgelegenheid zorgt. 
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ONZE VOORSTELLENOok in jouw gemeente kunnen 
grote stappen worden gezet in het 
tegengaan van klimaatverandering, 
het versterken van de biodiversiteit 
en het stimuleren van een circulaire 
economie! Hoe? In onze voorstellen 
voor jouw verkiezingsprogramma geven 
wij inspiratie en voorbeelden om aan 
de slag te gaan voor een groenere, 
duurzamere en leefbaardere gemeente. 
Dit is hét moment om fundamentele 
keuzes te maken en financiële middelen 
in te zetten voor het herstel van 
biodiversiteit, het tegengaan van de 
klimaatcrisis en het stimuleren van een 
circulaire economie.

1. Realiseer een duurzaamheidscentrum.  
In een duurzaamheidscentrum kun je 
als gemeente aandacht vragen voor een 
duurzame samenleving. Dit kun je doen 
door informatie te geven over duurzame 
maatregelen die de gemeente zelf treft, maar 
ook door inzichtelijk te maken wat inwoners 
zelf kunnen doen om hun eigen woon- 
en leefomgeving te verduurzamen. Een 
duurzaamheidscentrum kan als spil fungeren 
voor alle activiteiten die inwoners willen 
ontplooien rondom duurzame thema’s.

   Inspiratie 
• Duurzaamheidscentrum Deventer
• Duurzaamheidscentrum Assen

2. Zorg voor educatie rond duurzaamheid 
en biodiversiteit op alle scholen. 
Goede duurzaamheidseducatie leidt tot 
bewuste en betrokken inwoners. Wanneer 
alle kinderen nú, door het uitvoeren van 
groene activiteiten op school, een positievere 
houding krijgen, zullen zij dat allen op latere 
leeftijd weer aan hun kinderen overbrengen.  
 

Een dergelijke kruisbestuiving heeft een 
gigantische spin-off. Op dat moment wordt 
er écht gewerkt aan de groene gedachte tot 
in de verre toekomst. Doe dit bijvoorbeeld 
door aansluiting te zoek bij het Natuur- en 
Milieueducatie Netwerk in Overijssel.

   Inspiratie
• Natuur en Milieu Educatie Overijssel
• Jong Leren Eten; jongeren leren over 

gezond en duurzaam voedsel

Samen kunnen we meer  
Een groene, duurzame en leefbare 
gemeente bereik je als overheid niet alleen, 
maar samen met inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. Ondersteun 
inwoners die in dit veld actief zijn en betrek 
hen bij je plannen. Iedereen moet kunnen 
meedenken, meedoen en meeprofiteren bij 
het realiseren van een groene economie.

http://www.dcdeventer.nl
http://www.duurzaamheidscentrumassen.nl
http://www.nmeoverijssel.nl
http://www.jonglereneten.nl
http://www.jonglereneten.nl
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3. Ondersteun en verbind initiatieven 
van ondernemers, maatschappelijke 
organisaties en bewoners. 
In bijna elk gemeente is een 
energiecoöperatie, zijn er 
duurzaamheidsverenigingen, circulaire 
initiatieven en initiatieven die werken aan 
het vergroenen van de eigen leefomgeving. 
Ondersteun hen met raad en daad en 
investeer waar nodig.

Inspiratie
• Ondersteuning lokale energie initiatieven
• Ondersteuning groene initiatieven (Groene 

Loper)
• Ondersteuning circulaire initiatieven 
• Voorbeeld van regionaal circulair netwerk 

Waardering

4. Ga op zoek naar de stem van jongeren, zij 
hebben de toekomst. 
We zien dat steeds meer jongeren een brede 
interesse hebben in duurzaamheid en daar 
ook heel wat van afweten. Tegelijkertijd 
gaan de meesten niet actief op zoek 
naar informatie over klimaatbeleid en de 
energietransitie binnen hun gemeente of 
regio.  
 

Bovendien matchen de gebruikelijke 
communicatiekanalen niet met deze 
generatie: lokale sufferdjes worden niet 
gelezen en algemene participatieflyers 
worden weggegooid.  
 
Bereik je ze toch, dan zullen maar weinig 
jongeren uit het niets te porren zijn om 
een droge bewoners- of raadsavond bij te 
wonen. Dat moet dus anders: zoek jongeren 
op waar ze zijn, op een manier die bij hén 
past! Alleen met een goed doordachte 
communicatieaanpak en inzicht in lokale 
netwerken kun je grotere aantallen jongeren 
verleiden om actief mee te doen.

  
Inspiratie
• Flyer jongerenparticipatie in de 

energietransitie 

http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/project/ondersteuning-lokale-energie-initiatieven
http://www.groenbezig.nl/groepen/groeneloperoverijssel
http://www.servicepunt-circulair.nl/voor-wie/voor-inwoners/samen-doen
http://www.waarde-ring.nl
http://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2021/04/NMFs_Jongerenparticipatie_Hoe-organiseer-je-dat.pdf
http://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2021/04/NMFs_Jongerenparticipatie_Hoe-organiseer-je-dat.pdf
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TUSSEN STAAT EN STRAAT

Als Natuur en Milieu Overijssel willen 
wij bruggen slaan tussen overheden 
en inwoners: we helpen overheden om 
bewoners te betrekken bij duurzaamheid 
en vertalen signalen die leven in 
de samenleving weer terug naar de 
overheid. We kijken hierbij verder dan 
alleen naar onze eigen achterban. 
We willen dat iedereen onderdeel kan 
worden van de overgang naar een 
duurzamer Overijssel. Om de inwoners 
(de straat) te helpen is het van belang 
dat de overheid (de staat) dit faciliteert 
in beleid en regelgeving.

5. Geef de energietransitie zorgvuldig vorm 
met winst voor natuur en landschap 
De klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis 
kun je niet los van elkaar zien. De opgave 
is tweeledig: enerzijds moet hoogwaardige 
natuur zoveel mogelijk ontzien en anderzijds 
moeten we een plus zetten op gebieden met 
lage natuurwaarden. Goed lokaal beleid, 
zoals maatschappelijke tenders en de juiste 
juridische kaders, zijn noodzakelijk om te 
zorgen dat het toevoegen van biodiversiteit 
aan energieprojecten steeds normaler wordt 
en dat de spaarzame ruimte zorgvuldig 
gebruikt wordt. Bespaar waar het kan en 
benut de daken voor energieopwek én 
vergroening. Verplicht bijvoorbeeld ook 
bedrijven bij nieuwbouw het dak te beleggen 
met zonnepanelen. 

Inspiratie
• Documentaire ‘Op weg naar een 

natuurinclusieve enegietransitie’ 
• Handreiking ‘Natuur & landschap in de RES’ 
• Informatie over ‘Energietuinen’, waar 

energie, natuur en recreatie hand in hand 
gaan.

• Valuta voor Veen: CO2-reducerende 
maatregelen voor boeren op veengrond

6. Investeer in zorgvuldige proces- en 
financiële participatie (lokaal eigendom) 
van de omgeving bij energieprojecten.
De energietransitie biedt enorme kansen 
voor het versterken van een lokale, 
groene economie. Om de opbrengsten 
van de energietransitie lokaal te houden 
is het belangrijk hier beleid op te maken. 
Zet inwoners aan het stuur en hou de 
opbrengsten van energieprojecten zoveel als 
mogelijk lokaal. Dit verhoogt het draagvlak 
van de transitie en zorgt voor zeggenschap 
van inwoners. 

 
Verzin daarnaast oplossingen voor die 
situaties waar een smalle portemonnee 
meedoen belemmert. Zo verdelen we de 
lusten en lasten van de energietransitie. 

 
Inspiratie

• Handreiking Lokaal Eigendom
• Duurzame energie voor iedereen

https://youtu.be/kjM1vxaxsls
https://youtu.be/kjM1vxaxsls
http://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2020/10/NMF_Publicatie_NatuurenLandschap-LR.pdf
http://www.energietuinen.nl 
http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/project/valuta-voor-veen
http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/project/valuta-voor-veen
http://www.reswestoverijssel.nl/document+rapport+lokaal+eigendom/default.aspx#folder=1904911
https://departicipatiecoalitie.nl/wp-content/uploads/2020/09/Brochure-Duurzame-energie-voor-iedereen-NMF.pdf


6

7. Bereid je voor op klimaatverandering 
Ondanks ons gevecht tegen 
klimaatverandering zijn we te laat om elk 
effect te vermijden. Zorg daarom voor 
goed lokaal beleid voor klimaatadaptatie. 
Stimuleer klimaatadaptieve maatregelen 
zoals groene gevels, blauwe-groene daken, 
waterberging en investeer in verkoeling 
tegen hittestress. Het vergroenen van 
bedrijventerreinen is voor de komende 4 jaar 
een grote kans om snel impact te maken: 
het maakt bedrijventerreinen klimaatadaptief 
én zorgt daarnaast voor een groene 
leefomgeving.

Inspiratie
• Ambassadeurs Natuurlijke Klimaatbuffers
• Regenwaterambassadeurs Deventer
• Groene schoolpleinen 

8. Meer biodiversiteit 
Investeer in ecologisch berm- en 
waterbeheer, in de aanleg en het beheer 
van landschapselementen zoals hagen, 
houtwallen en poelen en in maatregelen 
voor een donkere nacht. Schrijf voor dat 
omgevingsplannen moeten bijdragen aan 
biodiversiteit en toets de plannen hierop. 
Kijk hierbij vooral naar de belangrijke rol 

van bomen: ze geven schaduw, zijn een 
thuis voor vogels, vleermuizen en insecten, 
vangen CO2 op en verfraaien de omgeving. 
Stel concrete ambities voor het aantal extra 
bomen dat geplant kan worden de komende 
vier jaar.

Inspiratie
• Plan Boom en Iedereen een Boom: samen 

planten we 1,1 miljoen bomen in Overijssel  
• Nacht van de Nacht over energiebesparing 

en tegengaan lichthinder 
• De Bijenbeweging: de leefomgeving van 

bijen verbeteren
• Deltaplan Biodiversiteitsherstel: samen 

werken aan een rijker Nederland 

9. Maak circulariteit onderdeel van elk 
beleidsveld  
Een circulaire gemeente begint bij een 
heldere visie en een concreet circulair 
beleid. Gemeenten kunnen echt een 
verschil maken door volledig circulair 
te gaan inkopen. Gemeenschapsgeld 
wordt zo dubbel effectief. Het is belangrijk 
dat in elke gemeente een wethouder 
verantwoordelijk wordt voor de stimulering 
van circulaire economie in de hele gemeente 
en overstijgend is aan alle portefeuilles. 

Denk daarbij aan voor de hand liggende 
terreinen als afvalbeleid maar ook aan de 
woningopgave. De bouw is een belangrijke 
sector op circulair gebied. De bouwsector 
heeft namelijk een grote milieu-impact en 
gebruikt veel grondstoffen, energie en zorgt 
voor veel CO2-uitstoot. Zet daarom in op 
bouw met hergebruikte materialen en bouw 
meer met hernieuwbare en liefst lokale 
grondstoffen, zoals hout en (kalk)hennep.

Inspiratie
• Inspiratiegids voor gemeenten: op weg naar 

een circulaire economie 
• Manifest van de Alliantie Cirkelregio Utrecht

http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/over-ons/onze-top-verhalen/ambassadeurs-klimaatbuffers
http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/project/regenwaterambassadeurs-deventer
http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/project/groene-schoolpleinen
http://www.planboom.nl
http://www.iedereeneenboom.nl
http://www.nachtvandenacht.nl
http://www.groenbezig.nl/groepen/bijenbeweging
http://www.samenvoorbiodiversiteit.nl
https://servicepunt-circulair.nl/wp-content/uploads/2021/04/Inspiratie-voor-gemeenten-op-weg-naar-een-circulaire-economie.pdf
http://www.cirkelregio-utrecht.nl/nieuws/alliantie-cirkelregio-utrecht-presenteert-manifest-gemeenteraadsverkiezingen-2022
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10. Stimuleer lokaal natuurinclusief voedsel 
Kom tot een voedselagenda of een 
voedselbeleid waarin de productie van 
gezonde en duurzame streekproducten 
gestimuleerd wordt en lokale, 
natuurinclusieve voedselketens zichtbaar 
worden.  
 
Geef als gemeente zelf het goede 
voorbeeld via het eigen inkoopbeleid, 
de catering en de promotie hiervan. 
Stimuleer lokale voedselinitiatieven 
zoals coöperaties, voedselbossen en 
buurtmoestuinen. Gemeenten kunnen 
meewerken bij de totstandkoming van 
duurzame landbouwinitiatieven, bijvoorbeeld 
via de vergunningverlening en in 
gebiedsprocessen.  
 
Ook kan de gemeente de eigen grond 
inzetten voor natuurinclusieve landbouw via 
duurzaam pachtbeleid. Maatschappelijke 
initiatieven zoals Herenboeren, Land van 
Ons, Caring Farmers en Aardpeer zijn 
inspirerend en verdienen steun.  
 
Veel agrariërs hebben te maken met 
grote opgaven zoals stikstof, klimaat 
en water. Ruimere mogelijkheden 

voor de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld 
innovaties, recreatie, zorgboerderijen 
en energieopwekking) dragen bij aan de 
transitie naar een natuurinclusieve landbouw. 

  
Inspiratie

• GoodFoodClub: over duurzaamheid, lokaal 
eten en gezondheid

• Voedselbossen: voedselproductie met oog 
voor klimaat en biodiversiteit 

• Living Lab Natuurinclusieve Landbouw 
Overijssel: samen met boeren en partners 
aan de slag met natuurinclusieve landbouw

• LandvanWaarde: een nieuw sturingsmodel 
voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

https://www.herenboeren.nl
https://landvanons.nl
https://landvanons.nl
https://caringfarmers.nl
https://aardpeer.nl
http://www.goodfoodclub.nu
http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/project/voedselbos
http://www.ltonoord.nl/belangenbehartiging/bewust-omgaan-met-biodiversiteit-energie-en-kringlopen/living-lab-natuurinclusieve-landbouw-overijssel
http://www.ltonoord.nl/belangenbehartiging/bewust-omgaan-met-biodiversiteit-energie-en-kringlopen/living-lab-natuurinclusieve-landbouw-overijssel
https://landvanwaarde.nl
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SAMEN AAN DE SLAG?

We beseffen ons dat gemeenten de komende jaren voor vele 
grote opgaven staan. Het is essentieel deze opgaven te verbinden 
met jouw duurzame ambities. We denken hierbij specifiek aan 
de woningbouwopgave. Juist hier liggen kansen voor een 
natuurinclusieve, duurzame en circulaire invulling. 

Graag gaan we samen met jou, bedrijven en inwoners aan de slag 
om Overijssel mooi en duurzaam te maken. Een provincie waar we 
duurzaam wonen, werken en recreëren, zodat inwoners van Overijssel 
nu en later kunnen genieten van een gezonde en groene leefomgeving. 

Wij brengen de partijen bij elkaar, wij slaan de bruggen, maar uiteindelijk 
gaat het er om dat we resultaten boeken om duurzaamheid te bereiken. 
We willen ontwikkelingen niet van bewoners, bedrijven of overheden 
overnemen, maar vooral hen de gelegenheid geven om zich in te zetten 
voor een duurzaam Overijssel. 

Natuur en Milieu Overijssel is ook de komende vier jaar hierbij jouw 
bondgenoot.

Matthijs Nijboer
m.nijboer@natuurenmilieuoverijssel.nl

Contactgegevens


