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AbHL, ieder perceel moet energieneutraal zijn 
Duurzaamheid  
We bevinden ons in een overgangsfase, de wereld zoals we die nu kennen moet zich gaan 
ontwikkelen naar een leefwereld met een energie consumptie die in balans is , ecologisch en 
economisch verantwoord. Bewustwording is de eerste stap naar een toekomstbestendige duurzame 
samenleving. We maken deel uit van een wereldbevolking die zich bewust moet worden dat er 
energie transitie nodig is om onze aarde leefbaar en bewoonbaar te houden. Vanaf nu moet het 
anders. De belangrijkste uitdaging voor de samenleving is weer binnen de draagkracht van de aarde 
te leven. Om in onze levensbehoefte te voorzien gebruiken we als mensheid veel grondstoffen. Er ligt 
een klimaatdoelstelling (akkoord van Parijs), in Nederland, maar ook in de MRE is deze voor onze 
regio basis voor een flinke verandering in beleid. Het roer moet om, ook AbHL realiseert zich dat, en 
ondersteund dit. Bijv.: De Nederlandse woningvoorraad moet tegen 2050 volledig energieneutraal 
zijn. Dat betekent dat op een perceel evenveel duurzame energie wordt opgewekt als er in een jaar 
wordt verbruikt. Een aantal zonnepanelen op het gemeentehuis plaatsen is dan nog maar het prille 
begin. 

CDA, gemeente moet het voortouw nemen 
Gezondheid en duurzaamheid zijn topprioriteit  
Gezondheid is meer dan niet-ziek zijn. Twijfels over gezondheidssituaties moeten worden onderzocht 
en waar nodig worden bestreden. Handhaven op het naleven van regels en stimuleren van het 
verbeteren van de leefomgeving.  
Duurzaamheid is heel breed, onze footprint verkleinen kunnen we alleen als we samenwerken aan 
een duurzame samenleving. Tal van verenigingen, bedrijven en individuele inwoners werken aan 
duurzaamheid. Zo doet de energiecoöperatie goed werk en dient ondersteund te worden. 
Wereldwijde afspraken zijn gemaakt. Maar om dit handen en voeten te geven hebben lagere 
overheden de taak hierop beleid te maken. De gemeente moet hierbij het voortouw nemen. 
Energieneutrale gebouwen, woningen, bedrijven en opwekking van groene energie moeten 
gesimuleerd worden. Maar duurzaamheid moet breder gezien worden. Zoals het voorkomen van 
afval(water) en bevorderen van de kringloopeconomie. 

D66, fossiele brandstof is passé, kernenergie idem 
Natuur en milieu worden bedreigd. We zullen een handje moeten helpen waarbij 
geur- en fijnstofbeleid de aanzet kunnen vormen. De ongecontroleerde intensieve 
akkerbouw en veeteelt maken een pas op de plaats noodzakelijk, waardoor de huidige 
uitputting en overbemesting van de bodem worden gestopt. 
Alle bedrijven hebben een inspanningsverplichting om de uitstoot van schadelijke 
stoffen te verminderen. Dit geldt ook voor het gemotoriseerd verkeer, welke veel 
fijnstof overlast veroorzaakt. Schaliegaswinning is ook dan uit den boze. De samenleving 
stelt daar een verduurzaming van de leefomgeving tegenover. 
Van oudsher heeft de regio een breed pallet aan activiteiten in landbouw, tuinbouw 
en veeteelt. De boer was in het verleden de “tuinman” van het buitengebied. Nu wil 
de inwoner zijn/haar rol in het buitengebied vervullen en neemt overlast niet meer 
voor lief. De maakindustrie, de agrarische sector en Eindhoven Airport zijn bedrijfstakken 
die sterk in opkomst zijn, belangrijk voor onze economie en een potentiele 
dreiging voor ons leefmilieu. We moeten keuzes maken. 
Onze samenleving staat voor een enorme transitie naar een nieuwe aanpak van de 
energievoorziening: fossiele brandstof is passé, kernenergie idem. Duurzaamheid en 
benutting van alle mogelijke vormen van energieproductie moeten de omslag mogelijk 
maken, op alle niveaus. Niet slechts natuur en milieu worden hiermee gediend, 
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openbare voorzieningen en het economisch functioneren vormen de velden waarin 
resultaten geboekt moeten worden. Vormen van gemeentelijke samenwerking binnen 
deze regio zijn volstrekt onmisbaar om de doelstellingen te realiseren. In dat 
kader in een beheersbare waterhuishouding noodzakelijk aangezien we door klimaatverandering 
vaker met uitdroging en wateroverlast te maken krijgen. 

LHL, zonne-energie en nieuwbouw zonder gas 
Wij zetten ons in voor de verbetering van het leefklimaat. Duurzaamheid is daarbij essentieel.  
De CO2-uitstoot moet worden verminderd en het gebruik van alternatieve energiebronnen worden 
gestimuleerd. We streven naar gasvrije nieuwbouwwijken. Duurzaamheid is een hoofdcriterium 
waaraan investeringen en het voortdurend stimuleren van ontwikkelingen moeten voldoen. Er moet 
een consistent beleid ten aanzien van de te hanteren normen zijn, zodat (agrarische) ondernemers 
niet geconfronteerd worden met onverwachte hoge kosten.  
Aandachtspunten:  
 Gebruik maken alternatieve energiebronnen, zoals o.a. zonne-energie;  
 Nieuwbouwwijken zonder gasaansluitingen;  
 Stimuleren en ondersteunen aanleg glasvezel in het buitengebied: economisch efficiënt, voor de 

veiligheid en de digitale contacten;  
 Energie-coöperatie faciliteren en ondersteunen met beschikbare middelen;  
 Gemeente moet zelf ook zoveel mogelijk duurzaam bouwen.  

PVJO_GL, zoveel duurzaam opwekken als we zelf verbruiken 
Natuur en groen. Dit betekent 
Klimaat en energie 
Duurzaam wonen en bouwen: energie neutrale wijken. meer, maar vooral ook kwalitatief beter 
groen in de gemeente met bloemrijke bermen en plantsoenen. 
Aanbevelingen uit het in opdracht gemaakte bomenbeleidsplan zo veel mogelijk uitvoeren. dat het 
beleid ten aanzien van bomen en plantsoenen zoveel mogelijk in samenwerking met inwoners en 
betrokken partijen zoals IVN en Heemkundekring tot stand komt. karakteristiek groen behouden 
blijft voor de toekomst, zoals de pastorietuin in Heeze. Het aantal op de gemeentelijke lijst staande 
beschermwaardige bomen moet vergroot worden om ongewenste kap te voorkomen. 
stimuleren dat inwoners hun tuinen niet verstenen. Dit middels publiekscampagnes en acties waarbij 
inwoners worden beloond voor hun groene gedrag. Gebruik van milieuvriendelijke onkruidbestrijding 
(in plaats van RoundUp/ glyfosaat) promoten, bij particulieren én ondernemers. gebruik halfopen 
grasbetontegels op parkeerterreinen. geen verharding van zandpaden of nieuw asfalt door Natura 
2000-gebied. Zandpaden mogen niet verwijderd worden: ze zijn belangrijk voor dieren, planten en 
recreanten. dat er stappen worden gezet om de leefomstandigheden voor wilde planten, insecten, 
vogels en andere dieren in het buitengebied te verbeteren door minder te maaien en het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Er zijn meer bloeiende akkerranden, houtwallen en struiken 
nodig op zowel gemeentegrond als op landbouwgebied om hen te helpen. 
Dit betekent: 
Duurzame maatregelen vanuit de gemeente.  
Dit betekent: 
Dierenwelzijn 
de Bulders en andere nieuwbouwplannen energieneutraal bouwen zonder gasaansluiting. dat we 
met de maatschappelijke partners (woningbouwcorporaties, Brabant Water, Enexis) afspraken 
maken over het energieneutraal maken van bestaande woningen en bedrijven. bij woningcorporaties 
aandringen op energiebesparende maatregelen. een plan maken met maatregelen om Heeze-Leende 
zo snel mogelijk energieneutraal te maken. Energieneutraal houdt in dat we binnen onze 
gemeentegrenzen net zoveel duurzame energie (zon, wind en aardwarmte) opwekken als we 
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verbruiken. Alle huishoudens, bedrijven, woningcorporaties, scholen en zorginstellingen worden 
hierin meegenomen. stimuleren van energiecoöperaties. Dat de gemeente duurzaam moet gaan 
inkopen en aan de bedrijven die goederen en/of diensten leveren aan de gemeente eisen stelt ten 
aanzien van duurzaamheidsbeleid. dat de gemeente haar eigen vastgoed verder moet 
verduurzamen: warmte-isolatie, zonnepanelen. Dat de gemeente in 2022 asbestvrij moet zijn. De 
gemeente moet actief particuliere initiatieven ondersteunen die hieraan werken. Dat er een loket 
moet komen voor inwoners en andere partijen voor advies op het terrein van duurzaamheid. 

PvdA, duurzaamheid voor iedereen bereikbaar 
Transitie 
Om verdere klimaatverandering te voorkomen, moeten we echt onze verantwoordelijkheid nemen. 
Maar hoe krijgen we het voor elkaar dat duurzaamheid voor iedereen bereikbaar wordt, dus niet 
alleen voor de ‘happy few’? Duurzame maatregelen moeten gewoon makkelijk realiseerbaar zijn, 
voor iedereen in onze gemeente. Hoewel er van alles onder duurzaamheid kan vallen, bedoelen wij 
hier onze energiebehoefte in het bijzonder. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, moet omlaag. 

Afval 
Met de nieuwe organisatie die onze diverse stromen afval ophaalt, willen we ons afval zo effectief 
mogelijk verwerken. Om te beginnen zo dicht mogelijk bij huis, zodat onnodige 
vrachtwagenkilometers voorkomen worden. Door betere scheiding wordt afval steeds vaker een 
grondstof. Wij blijven alert en geven nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk ruimte. 
De onzekerheden in Sterksel met betrekking tot mestverwerking en mestvergisting blijven een groot 
zorgpunt. De gemeente moet hier een actievere rol op zich nemen om zo meer duidelijkheid en 
zekerheid te geven. Het gaat hier tenslotte om onze inwoners en om ons grondgebied. 

VVD, kiezen voor energiezuinige nieuwbouw (gasloos) 
Duurzaamheid: energie en ruimtelijke ordening 
Leefbaarheid is niet alleen nu van belang, maar ook volgende generaties moeten fijn kunnen wonen 
en werken in Heeze-Leende. Daar moeten we altijd en overal rekening mee houden. Heel tastbaar 
b.v. in onze bestemmingsplannen en visies op de ontwikkeling van onze kernen en het buitengebied. 
De gemeenten staan voor de opgave om de omgevingswet in te voeren, over enkele jaren. De 
bedoeling is dat er minder en eenvoudigere regels voor ruimtelijke ontwikkelingen komen. Er komt 
een omgevingsvisie waarin de strategische keuzes van de gemeente voor onze fysieke leefomgeving 
komen te staan. Daarmee sorteren we voor op de lange termijn. Denk b.v. aan de omslag naar 
duurzame energie, waar ook kleine initiatieven van burgers, ondernemers en de gemeente voor 
nodig zijn. Maar duurzaamheid speelt ook gewoon vandaag en morgen. Groen denken is vooral 
anders denken en biedt vaak kansen voor onze portemonnee. Slimme oplossingen voor ons afval en 
water maken Heeze-Leende duurzaam en helpen ook om de kosten te verlagen. In het verlengde 
daarvan kiezen we, waar mogelijk, voor energiezuinige nieuwbouw zonder gas en stimuleren en 
ondersteunen we initiatieven van energie coöperaties 
  

 Inspelen op omgevingswet: minder regeldruk en meer inspraak inwoners 
waarborgen. 
 Formuleren omgevingsvisie energie samen met inwoners en andere betrokkenen. 
 Als gemeente kiezen we voor energiezuinige nieuwbouw (gas loos). 
 Initiatieven van energie-coöperatie(s) stimuleren en financieel, waar mogelijk, 
ondersteunen. 
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