
   Groene check verkiezingen 2014-2018 

 

In 2014 heeft het GPIJ alle verkiezingsthema’s die met groen en duurzaamheid 
te maken hadden, op een rijtje gezet.  

Nu, bij de verkiezingen 2018, hebben wij gevraagd aan alle partijen om zichzelf 
te beoordelen op de punten uit 2014. 

Hoe vinden zij zelf dat ze het hebben gedaan? In dit document kunt u alle 
reacties lezen.  In het plaatje een overzicht. Groen blaadje betekent ‘geslaagd’, 
oranje betekent ‘kan beter’ en rood betekent ‘niet gehaald’. 

 

Groenplatform IJsselstein, 19-3-2018 
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Groene toetsing verkiezingsprogramma’s 2014 Gehaald Kan beter Niet gehaald 
Hieronder volgen de citaten uit de verkiezingsprogramma’s 2014, op het 
gebied van groen en duurzaamheid. Hoe vindt u dat uw partij het ervan af 
heeft gebracht in vier jaar tijd? 

   

Citaten D66    
Algemeen    
Ook wil D66 meer ruimte voor groen in de stad. De inwoners zelf kunnen 
daar een belangrijke bijdrage aan leveren. >>  V  

Binnenstad    
D66 wil het accent voor de ontwikkeling van de binnenstad leggen op het 
aantrekkelijker, gezelliger en groener maken van de binnenstad. >>  V  

Duurzaamheid    
“Groen moet je doen!”    

• Toepassing van verticaal groen >>   V 
• Grote verscheidenheid aan planten, dieren, bomen en heesters >>   V 

GPIJ wordt genoemd in kader van lokale klimaatagenda:    
D66 vindt dat het Groen Platform IJsselstein en andere reeds bestaande 
organisaties op het terrein van milieu en natuur, een stimulerende rol 
kunnen vervullen bij het nemen van verdere initiatieven. >> 

V   

Voorlichting en educatie    
Inwoners en bewonersgroepen kunnen al groenstroken adopteren en zelf 
onderhouden. D66 wil dit ook voor scholen mogelijk maken. Zo leren 
kinderen al vroeg de natuur onderhouden. >> 

 V  
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Nieuwbouw    
Voor de gemeentelijke gebouwen moet bekeken worden hoe een groener 
aanzicht verkregen kan worden door toepassing van groene daken, 
hemelwater opslag, gevels, daktuinen of door herinrichting van bestaande 
tuinen. >> 

  V 

Groen en natuur    
Groen en natuur in de gemeente hebben een belangrijke toegevoegde 
waarde. D66 ziet de toegevoegde waarde van parken en bomen in de buurt, 
tuinen en groen op braakliggende terreinen. D66 vindt dat de gemeente zich 
samen met buurtbewoners moet inzetten voor toegankelijk groen in de 
buurt. Hierbij moet ook gekeken worden naar de inbreng van bewoners. 
Met groenadoptie projecten kunnen zij zelf het onderhoud doen. Daardoor 
blijft het groen betaalbaar. Inzet van natuur voor een gezonde stad wordt 
geoptimaliseerd. >> 
Door gebruik te maken van natuurlijke fijn stof afvang, waterzuivering, sport 
en recreatiegebieden wordt er een gezonde omgeving gecreëerd die 
bewoners en bezoekers uitnodigt tot gezonde keuzes. 

 Al genoemd  

Verticaal groen     
Groen in de buurt hoeft niet alleen op grondhoogte aanwezig te zijn. In de 
stad moet ook gekeken worden naar mogelijkheden voor ‘verticaal’ groen. 
Begroeiing tegen muren, schuttingen en afscheidingen voegen meer groen 
toe aan de openbare ruimte. Dit moet wel onderhoudsarm of -vriendelijk 
groen zijn. >> 

  Al genoemd 

Biodiversiteit en natuurwaarden moeten een integraal onderdeel van nieuw 
beleid worden. Een zo groot mogelijke verscheidenheid aan planten, dieren, 
bomen en heesters draagt bij aan een gezond leefklimaat. Zo wordt een 
gebied aantrekkelijk voor de economie, wonen, werken, veiligheid en 
natuur. Bij de totstandkoming van een biodiversiteitsplan moeten mensen 
uit de omgeving betrokken worden. D66 wil dat inwoners en bedrijven 
uitgedaagd worden om met initiatieven te komen. >> 

  Al genoemd 
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Publiek-private samenwerking     
D66 vindt dat groen in de stad prioriteit heeft. Waar mogelijk worden 
inwoners, bedrijven en publiek-private samenwerking uitgedaagd om 
daaraan zelf invulling te geven. >> 

  Al genoemd 

Door te investeren in groen neemt de waarde van rood (vastgoed) toe en 
nemen de kosten van onderhoud hiervan af. Het creëren van meerwaarde 
wordt nagestreefd door ook de eigenaren te bewegen tot toepassing van 
functioneel groen op hun vastgoed. >> 

  Al genoemd 

Lokale initiatieven     
D66 wil inwoners actief betrekken bij het onderhoud van het groen. D66 is 
blij met alle initiatieven met betrekking tot de aanleg van groenstroken, 
postzegelparken, volkstuinen voor buurtbewoners en/of de voedselbank, 
dak- gevel- en moestuinen. Initiatieven moeten ondersteund worden en niet 
belemmerd, indien nodig moeten regels versoepeld worden. >> 

  Al genoemd 
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Groene toetsing verkiezingsprogramma’s 2014 Gehaald Kan beter Niet gehaald 
Hieronder volgen de citaten uit de verkiezingsprogramma’s 2014, op het 
gebied van groen en duurzaamheid. Hoe vindt u dat uw partij het ervan af 
heeft gebracht in vier jaar tijd? 

   

Citaten LDIJ    
    
IJsselstein is een groene gemeente en dat moet zo blijven >>  V  
Bomenkap vindt uitsluitend plaats bij ziekte of noodzaak >>  V  
Eerst draagvlak in de wijk, dan pas uitvoeren >> V   
Bewoners helpen mee met het onderhouden van groen >>   V 
Snippergroen voor een zacht prijsje >>  V  
    

 



Groene toetsing verkiezingsprogramma’s 2014 Gehaald Kan beter Niet gehaald 
Hieronder volgen de citaten uit de verkiezingsprogramma’s 2014, op het 
gebied van groen en duurzaamheid. Hoe vindt u dat uw partij het ervan af 
heeft gebracht in vier jaar tijd? 

   

Citaten VVD    
Balans in stedelijk groen    
De VVD zet in op verantwoord stedelijk groen waarbij balans moet worden 
gevonden tussen behouden of verwijderen van groen om verdere schade te 
voorkomen aan infrastructuur. >> 

 V  

De VVD is voorstander van in eigen beheer en onderhoud geven van 
openbaar groen in wijken en buurten aan bewoners of 
belangengroeperingen. >> 

 V   

    
 

Groenbehoud 
We hebben bij de aanleg van veld 4 van HCIJ bedongen dat de gekapte bomen vervangen worden in het kasteelpark. Daar wordt nu uitvoering aan gegeven. 
Daarnaast hebben we de geplande aanleg van parkeerplaatsen bij het Kloosterplantsoen op de lange baan geschoven om daarmee mogelijke onnodige 
bomenkap te voorkomen. Hiermee gingen we er wel van uit dat Eiteren open gaat zodat mensen snel naar de parkeergarage Eiteren kunnen (in plaats van 
helemaal omrijden waarbij de uitstoot ook niet bijdraagt aan een beter milieu). Het college heeft in februari 2017 besloten dat Eiteren open gaat op 
venstertijden en dat Eiteren en Panoven een fietsstraat wordt, waarbij de auto “te gast” is. Het zakencollege zet dit besluit ter discussie. Als Eiteren niet 
open gaat lopen we het risico dat het oude besluit voor 80 parkeerplaatsen weet in beeld komt vanwege de harde toezegging aan de ondernemers dat er 
aan 4 kanten van de stad geparkeerd moet kunnen worden.  

- Edit GPIJ: Eiteren gaat niet open (alleen flexibel voor leveranciers etc.), besluit laatste raadsvergadering vóór de verkiezingen 2018. 

  



Eigen beheer 
Hier hebben we het college meerdere malen op bevraagd. LDIJ wilde het (opnieuw) aan de orde stellen in de Kadernota maar dat was flauwekul want er liep 
nog een oude toezegging. Vervolgens is een feedback gekomen dat het erg lastig was om bewoners te faciliteren in verband met de ‘gealloceerde’ stukken 
die niet voor adoptie beschikbaar waren. Toch zijn er meerdere stukken verkocht en dit geld is toegevoegd aan het budget groen. 

Ik mis nog het volgende citaat: 

De VVD vindt dat, ook op de schaal van IJsselstein, met de te verwachten klimaatverandering rekening gehouden moet worden. Het gaat hierbij om CO2 
productie, maar ook om ruimte te bieden aan duurzame energie. Bij bestemmingsplannen moet rekening gehouden worden met energiebesparing en 
gebruik van duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie, warmte-koude opslag en het benutten van restwarmte. 

- Het stadhuis had veel leegstand, maar moest verbouwd worden om verhuur klaar te worden gemaakt. Wij hebben ingestemd met het hoogste 
niveau duurzaamheid voor de verbouwing van het stadhuis, waarbij onder meer zonnepanelen en een warmtepomp zijn gefinancierd die zichzelf 
terug verdienen in de meerjarige verhuur van de m2.  
 

- De VVD heeft een motie ingediend die door het college is overgenomen om een duurzaamheidsfonds in te stellen. Dit fonds biedt verenigingen de 
mogelijkheid om een subsidie van maximaal 50% van de kosten van een verbouwing in te dienen, mits deze tegemoet komt aan het algemeen 
belang van de wijk en de vereniging. Zo kan een vereniging bijvoorbeeld zonnepanelen laten aanbrengen op het dak van hun clubhuis, waarna de 
leden een certificaat komen waarmee ze de energie kunnen kopen voor eigen gebruik en kan een meter neergezet worden die laat zien wat het 
gebouw levert aan energie. Dat geeft een druppeleffect.  

-  Wij hebben ingestemd met de energieparagraaf van het IHP, die er zorg voor moet dragen dat nieuwbouwscholen voldoen aan de green deal.  

-  Wij hebben ingestemd met het energie neutraal bouwen van gemeentelijke gebouwen.  

-  De VVD heeft in de kadernota een plan ingediend voor een energieneutrale ontwikkeling aan de Poortdijk. Hier worden 60 woningen neergezet voor 
jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Omdat deze doelgroep in mindere mate auto rijdt, kan de parkeernorm worden losgelaten en is er dus 
meer ruimte om te bouwen. In het concept zijn allerlei duurzaamheidsbevorderende maatregelen opgenomen zoals oplaadplekken met zonne-energie  voor 
elektrische fietsen en scootmobiels, maar ook het gezamenlijk gebruik van elektrische auto’s.  

Windmolens: VVD wilde geen windmolens in het buitengebied en dit is in de periode 2014-2018 gelukt. 



Citaten CDA 

De straat en de buurt 
Actief elkaar aanspreken bij zaken als leefomgeving (groen, veiligheid, ed.). De gemeente heeft vooral 
taken op gebied van voorlichting en deze mogen zeker verder uitgebouwd worden. >> 

Wonen 
Niet buiten onze huidige grenzen (grootschalig) bouwen. Dit betekent fors inzetten op binnenstedelijke 
locaties, zonder verlies aan “groene” kwaliteit. Ondanks de crisis dit eerst afmaken, alvorens de 
mogelijkheid van uitleglocaties te onderzoeken. >> 

 

De Straat en de buurt ( Gehaald) 

Tegen de wensn van het college in heeft het CDA een initiatiefvoorstel ingediend waardoor de 
Whatsapp borden ter ondersteuning van de Whatsapp groepen in de buurt zijn opgehangen. 
Gebleken is uit een onderzoek van de Universiteit van Tilburg dat dit bord 50% minder inbraken tot 
gevolg kan hebben. 
 
Onze wethouder Vincent van den Berg heeft zich sterk gemaakt voor het scheiding van afval en 
vooral het apart verzamelen van plastic. 

Wonen 

CDA heeft altijd (en ook nu) gekozen voor “Stenen voor stenen”. Dus geen groen opofferen voor 
wonen. Door het niet doorgaan van de nieuwe school van de Touwladder komt er helaas geen grond 
vrij voor 35 extra woningen binnen de stadgrenzen.  
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Groene toetsing verkiezingsprogramma’s 2014 Gehaald Kan beter Niet gehaald 
Hieronder volgen de citaten uit de verkiezingsprogramma’s 2014, op het 
gebied van groen en duurzaamheid. Hoe vindt u dat uw partij het ervan af 
heeft gebracht in vier jaar tijd? 

   

Citaten GroenLinks    
Het ingezette kap- en rooibeleid wordt gestopt. Er komen betere plannen 
die niet ten koste van gaan van meer dan 1000bomen en meer dan 25.000 
vierkante meter struikgewas. >> 

 V 1  

Actief beleid op zonne-energie. De gemeente wordt supporter van het 
initiatief 'Solar Valley': alle daken in de Utrechtse Waarden vol met 
zonnepanelen. >> 

  V 2 

Ontwikkelen van een plan van aanpak voor de biodiversiteit: we willen meer 
vlinders, spechten zwaluwen en mussen zien! De ontwikkeling van beleid  op 
biodiversiteit en een natuurkaart is hiervoor onontbeerlijk. >> 

V 3   

Er komt een stop op chemische onkruidbestrijding met glyfosaat om 
bijensterfte en vervuiling van oppervlaktewater te voorkomen. >>  V 4  

Uitbreiding van het aantal fietsenstallingen, met extra ruimte voor de 
bakfiets. >> V 5   

Aanleg van natuurspeeltuinen en natuurspeelplekken in IJsselstein. >>  V 6 V 7 
Ondersteunen van het initiatief Eetbaar IJsselstein voor stadstuinen en 
streekproducten. >> V8   

Er wordt alleen nog energieneutraal gebouwd: de technieken en 
mogelijkheden zijn er al! >>  V 9  

 

1. We hebben niet kunnen afdwingen dat het beleid veranderde. Wel hebben we blijvend aandacht gevraagd bij het college voor terughoudendheid van de 
bomenkap en opgeroepen dat ze het GPIJ inschakelen voor advies over kapplannen. 
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2. We hebben niet kunnen afdwingen dat het beleid veranderde. Wel hebben we blijvend aandacht gevraagd bij het college voor terughoudendheid van de 
bomenkap en opgeroepen dat ze het GPIJ inschakelen voor advies over kapplannen. 

3. De natuurkaart is er gekomen! Ondanks toezeggingen van het college het plan voor biodiversiteit nog steeds niet gemaakt. (Notitie GPIJ: natuurkaart fase  
is klaar, nu volgt fase 2 met uitwerking en beleid, uitvoering begin 2020). 

4. We hebben er vaak aandacht voor gevraagd en gehamerd op de schadelijkheid. Helaas moest er een glyfosaatverbod komen om de gemeente te dwingen 
om te stoppen met het gifgebruik. 

5. Fietsbeleidsplan van Groenlinks-wethouder aangenomen. 

6. We hebben beleid bepleit voor natuurlijk spelen, ondanks toezeggingen niet gekomen. 

7. We hebben beleid bepleit voor natuurlijk spelen, ondanks toezeggingen niet gekomen 

8. Door het steeds te benoemen heeft Eetbaar IJsselstein een sterke positie in IJsselstein gekregen. 

9. Dankzij moties van GroenLinks worden er nieuwe gemeentelijke gebouwen klimaatneutraal gebouwd. 
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PvdA Citaten uit verkiezingsprogramma 2014 
 

Reactie PvdA:  
Het openbaar groen in IJsselstein en het onderhoud daarvan zijn getroffen met flinke bezuinigingen. Het onderhoudsniveau is versoberd. Dat is een keuze, 
waarbij wel van belang is de ondergrens te bewaken. Versobering mag geen verslonzing betekenen en de moeilijke keuze die gemaakt is, kunnen we vanuit 
de politiek alleen beargumenteren als we scherp zijn op een optimale uitvoering.  

Waar de gemeente met een vertegenwoordiging van bewoners om de tafel gaat zitten, moet eerlijk en helder gecommuniceerd worden over de mogelijke 
uitkomst van de participatie. De PvdA beseft dat de politiek meedenkende burgers hard nodig heeft.  

Goed beheerd en onderhouden groen in en om de woonomgeving draagt in hoge mate bij aan de sociale cohesie, veiligheid en het leefklimaat in een wijk. 
Niet alleen van de gemeente maar ook van de burgers mag een inspanning worden gevraagd op dit vlak. 

Groene toetsing verkiezingsprogramma’s 2014 Gehaald Kan beter Niet gehaald 
Hieronder volgen de citaten uit de verkiezingsprogramma’s 2014, op het 
gebied van groen en duurzaamheid. Hoe vindt u dat uw partij het ervan af 
heeft gebracht in vier jaar tijd? 

   

Citaten PvdA    
Openbaar groen    
Onze (actie)punten voor de komende vier jaar:     

• Het gekozen beeld-kwaliteitsniveau waarborgen. Het huidige niveau 
is een absolute ondergrens. >> 

V   
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• Stimulering door de gemeente van de verkoop van betaalbare 
groenstroken die direct grenzen aan woningen van particuliere 
bewoners. >> 

  V 

• In overleg overdracht door de gemeente van openbaar groen over 
aan wijkorganisaties met een daarbij passend budget voor 
onderhoud. >> 

  V 

• Verloren gegaan groen zo veel mogelijk compenseren op andere 
plekken binnen de gemeente. >>  V  

• Bij het inrichten en/of onderhouden van de openbare ruimte wordt 
met de bewoners en wijkorganisaties samengewerkt. >> V   
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Groene toetsing verkiezingsprogramma’s 2014 Gehaald Kan beter Niet gehaald 
Hieronder volgen de citaten uit de verkiezingsprogramma’s 2014, op het 
gebied van groen en duurzaamheid. Hoe vindt u dat uw partij het ervan af 
heeft gebracht in vier jaar tijd? 

   

Citaten ChristenUnie    
    
De ChristenUnie gaat voor betaalbaar en mooi groen in de wijk. De 
ChristenUnie staat positief tegenover burgerparticipatie bij het 
groenonderhoud. Het is goed dat de gemeente hier burgerbetrokkenheid 
faciliteert. De gemeente mag wel eisen stellen aan de kwaliteit. Goed groen 
draagt bij aan de kwaliteit van de buurt. Verloedering van het groen leidt tot 
verloedering van de buurt. >> 

 V (1)  

Initiatieven voor stadslandbouw krijgen de ruimte.    
De provincie wil de IJssel in de toekomst een veel belangrijke rol te geven 
voor de regionale waterafvoer. De ChristenUnie gaat voor een duurzame 
oplossing die in balans is met een leefbare woonomgeving. >> 

  V (2) 

    
    

 

1. Op het voorstel van de CU heeft de gemeente een pilot snippergroen gedraaid voor eigen onderhoud. Hier was veel belangstelling voor, maar veel 
aanvragen konden niet doorgaan vanwege beperkingen (rioolleidingen bijv.) Burgers kunnen nog steeds aanvragen, maar er wordt niet meer actief 
aangeboden. 

2. Geen concrete plannen gemaakt. Staat nog steeds op de agenda. 
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