Inleiding
Kampen is al meer dan 700 jaar een stad. In en om onze stad wonen en werken al eeuwen
mensen in de handel, ambachten en de landbouw. Dit heeft de stad economische bloei gegeven. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor, en we hopen dat dat nog eeuwen zo blijft.
Er zal nog heel wat water door de IJssel stromen voor we in 2236 een duizendjarig jubileum mogen vieren. Toch is het goed de lange termijn in het oog te houden. Daarbij komt de vraag, kunnen wij op dezelfde voet door blijven leven als nu?

Bouwen en bewaren
Uit de Bijbel krijgen we de opdracht de aarde te bouwen en te bewaren. Het bouwen of ook
bebouwen van de aarde wil zeggen dat we haar nuttig mogen gebruiken. Het bewaren houdt in
dat ons bouwen geen roofbouw wordt, maar dat we voor toekomstige bewoners het goede in
standhouden. Daarom is het thema duurzaamheid voor de SGP belangrijk: we zijn zuinig op Gods
wereld om die aan onze (klein)kinderen door te mogen geven.
Dat is niet eenvoudig. Of het nu gaat om de schaalvergroting in de agrarische sector, het bouwen van huizen, het aanleggen van wegen of het klimaatvraagstuk: bouwen gaat ons beter af
dan bewaren. Maar daar mogen wij ons niet bij neerleggen. Bouwen en bewaren is als opdracht
aan ieder mens persoonlijk gegeven. Daarom begint duurzaamheid bij burgers en bedrijfsleven,
níet bij de overheid. Dat betekent een terughoudende opstelling van de overheid in het wettelijk sturen van ontwikkelingen in de maatschappelijk gewenste richting. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om duidelijke kaders te stellen, goede initiatieven te faciliteren en
uitwassen te bestrijden. Christelijke waarden en Bijbelse argumenten kunnen goed samengaan
met een duurzame levensstijl. Bijbels rentmeesterschap dus!
Vaak wordt het begrip duurzaamheid in enge zin gebruikt: het betreft dan klimaat, energie en
milieu. Duurzaamheid is echter meer dan alleen verstandig omgaan met het klimaat, de verschillende energiebronnen en het milieu. De SGP wil bij de invulling van het begrip duurzaamheid naast de ecologische elementen ook kijken naar de sociale en economische aspecten ervan.
Deze drie facetten, met een op de Bijbel gefundeerd wereldbeeld als basis, vormen het kader
waarbinnen de SGP het gemeentelijk beleid wil vormgeven.

Realistisch of idealistisch
Een duurzame samenleving vereist goed rentmeesterschap. Daarin is realisme leidend, boven
idealisme. Een nuchtere houding kan een brede kijk op duurzaamheid betrekken bij het vormgeven van beleid of het nemen van maatregelen op het gebied van klimaat en energie.
Een concreet voorbeeld van zo’n nuchtere houding is het breder gehanteerde driestappenplan
voor verduurzaming, de Trias Energetica:
1. Het matigen van het energiegebruik
2. Het verduurzamen van de energieproductie
3. Het efficiënter benutten van fossiele energie.

De SGP hecht eraan die eerste stap niet over te slaan. Met het matigen van energiegebruik is
nog veel winst te halen, voor klimaat én economie.
Burgers en bedrijven komen bij verduurzaming vaak financiële drempels tegen. De SGP vindt het
belangrijk dat de overheid daar goed naar kijkt. Het zou al helpen voluit op energiebesparing in
te zetten. De investeringsdrempel die veel bedrijven en gezinnen hierin ervaren willen we als
SGP graag wegnemen. Een revolverend fonds – waarin de aflossing en rente op leningen weer
voor nieuwe leningen gebruikt worden – zou hier wellicht in kunnen helpen.

Basisprincipes
De SGP hanteert de volgende basisprincipes bij vraagstukken omtrent klimaat en energie.
Goed rentmeesterschap heeft als doel de negatieve effecten van ons energiegebruik op het
milieu en welzijn, van onze tijdgenoten en van de toekomstige generaties, te voorkomen.
Burgers en ondernemers zijn allereest zelf verantwoordelijk voor hun energiegebruik. De overheid heeft vooral een kaderstellende rol bij het realiseren van een energietransitie, waarbij zij zo nodig ook sturend dan wel faciliterend kan optreden.
Beleid, regelgeving en praktisch handelen moeten er op gericht zijn om het energiegebruik te verminderen, het consumptieniveau te matigen en verspilling te vermijden.

Wat wil de SGP
De SGP is stellig van mening dat burgers en bedrijven allereerst zelf verantwoordelijk zijn voor
het verduurzamen van hun energiegebruik. Zij roept ieder op die verantwoordelijkheid ook te
nemen. Maar de overheid heeft op dit punt ook haar eigen verantwoordelijkheid. Tot op zekere
hoogte heeft de gemeente zelfs een voorbeeldfunctie.
Concreet willen we als SGP in Kampen werken aan de volgende punten:
1. Op het gebied van duurzaamheid jaagt de gemeente innovatie bij (agrarische) bedrijven
aan, en faciliteert zij nieuwe duurzaamheidsinitiatieven.
2. Bij elk voorstel aan het gemeentebestuur wordt ook een passage over het effect van het
te nemen besluit op de gemeentelijke duurzaamheidsambities opgenomen.
3. Er komt een realistische uitvoeringsagenda die een weg uitstippelt naar het halen van de
duurzaamheidsambities.
4. Voorkomen is beter dan genezen: Initiatieven die het energieverbruik van bedrijven of
bewoners verminderen verdienen de voorkeur boven het opwekken van duurzame energie.
5. Bedrijven die aantoonbaar duurzaam te werk gaan verdienen extra punten in een aanbestedingsprocedure.
6. Nieuwe wijken worden gebouwd zonder aardgas.
7. Energieneutraal bouwen wordt gestimuleerd door lagere, “groene” leges voor vergunningen om duurzaamheidsinitiatieven in te voeren.
8. De renovatie van gemeentelijk vastgoed wordt benut om het betreffende gebouw te verduurzamen.
9. Om aan de ambities te voldoen komt er een plan voor verduurzaming van de Kamper binnenstad.

