
Energiemanifest

De energievoorziening in Nederland moet schoner, in het belang van de leefomgeving, de 

volksgezondheid en de economie. Hoe langer we wachten, hoe duurder en moeilijker het wordt 

om ona� ankelijk te zijn van fossiele brandsto� en. En hoe langer we wachten, hoe zwaarder 

de rekening bij toekomstige generaties komt te liggen. De mens is geen verbruiker van de 

Schepping, maar beheerder, in het besef dat deze generatie de aarde doorgee�  aan volgende. 

Fossiele energie, zoals schaliegas, aardgas en steenkool, hee�  grote nadelen. Het zorgt voor 

een slechtere volksgezondheid door fi jnstof, vervuiling van het milieu, een negatieve impact 

op het landschap en overlast voor omwonenden. Nog zorgelijker is dat het tempo waarmee het 

Gronings gas wordt opgemaakt tot steeds gevaarlijker aardbevingen leidt. Terwijl Nederland 

juist alles in huis hee�  om de omslag naar een schone energievoorziening te maken: de beste 

technische universiteiten en wetenschappers, windrijke gebieden en ruimte voor windmolens 

op de Noordzee, burgercoöperaties in de samenleving die zonne-energie opwekken en een 

sterke bouwsector. 



1.  Meer schone energie

- De omslag naar schone energie gaat niet snel genoeg. Het Energieakkoord is hiervoor 

onvoldoende. De doelstellingen moeten omhoog, er zijn extra maatregelen nodig. 

-  Wij willen meer zonnepanelen, windmolens, ‘blauwe energie’ en getijdenenergie. 

Energiecoöperaties krijgen ruim baan en er komen meer zonnepanelen op publieke

gebouwen. 

 2. Een groen belastingstelsel

- De belasting op arbeid moet worden verlaagd, om de werkgelegenheid te stimuleren.

De belasting op verspilling en vervuiling moet juist worden verhoogd, zodat energie-

besparing, hergebruik en schone energie aantrekkelijker worden.

3. Participatie en draagvlak bij windmolens vastleggen in wetgeving

- Nog te vaak worden burgers in een laat stadium geïnformeerd over windparken. Dat

 moet anders. De positie van omwonenden moet wettelijk worden verankerd.

- Omwonenden moeten fi nancieel kunnen participeren in windparken, zodat zij 

    meeprofi teren van de opbrengsten. 

4. Energiebesparing 

- Besparing is gunstig voor het milieu, de portemonnee en de bouwsector.

- Uitbreiding van energieneutrale nieuwbouwwijken en renovatie van bestaande bouw.

 Het concept ‘Nul op de meter’ wordt in heel Nederland uitgebreid. 

- Woonwijken worden meer en meer ona� ankelijk van het gasnet gebouwd. 

5. Minder a� ankelijkheid van fossiele brandsto� en

- De gaswinning in Groningen moet sterk omlaag: dit jaar naar maximaal 30 miljard kuub

 en de komende jaren nog lager. 

- Geen schaliegaswinning in Nederland en een stop op nieuwe boorlocaties voor olie en

 gas in kwetsbare en bewoonde gebieden: denk aan de Waddeneilanden, Oppenhuizen

 en Woerden.

- Winbedrijven zijn volledig aansprakelijk voor veroorzaakte schade. De juridische 

bewijslast komt daarom bij de veroorzaker te liggen, niet bij de gedupeerde. 

- Alternatieven voor duurzame warmte willen wij uitbreiden: restwarmte uit de 

industrie moet beter benut worden. De consument moet hiervoor een eerlijke prijs

 voorgeschoteld krijgen.. 
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De ChristenUnie gaat voor: 



6. Geen nieuwe kolencentrales en kerncentrales

- Kolencentrales en kerncentrales zijn niet meer van deze tijd. Er worden daarom geen

 nieuwe centrales meer gebouwd. 

- De Kolenbelasting wordt voortgezet en verhoogd. 

- Geen opslag van kernafval bij bewoond gebied. Dus ook niet in zoutkoepels in Noord-

Nederland. 

7. Aanleg van hoogspanningslijnen bij woonwijken onder de grond

- Hoogspanningslijnen geven overlast en het magnetisch veld kan gevolgen hebben

 voor de gezondheid. Het is daarom onwenselijk dat mensen dichtbij hoogspannings-

lijnen wonen. 

 

8. Meer onderzoek naar nieuwe vormen van schone energie en opslag

- Nederland hee�  de beste technische universiteiten en wetenschappers. We hebben

 alles in huis om koploper in de wereld te zijn. 

9. Het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering

- Droge zomers, maar ook wateroverlast komen steeds vaker voor in Nederland. 

Dit hee�  grote gevolgen voor de waterhuishouding en de landbouw. Klimaatadaptatie

moet landelijk en regionaal worden opgepakt, bijvoorbeeld door goede waterberging,

versterking van de kustverdediging en het voorkomen dat oogsten verloren gaan. 

10. Duurzame inkoop door provinciale overheden

- Dat betekent: echte groene stroom uit Nederland. En dus geen groene stroom op 

papier, via certifi caten uit Noorwegen. 
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