
D66 Almere - actieplan Goed Stadsklimaat

Almere klaar voor een 
Groene Toekomst

D66 krijgt het voor elkaar
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Inleiding
D66 Almere zet vol in op een goed stadsklimaat. Wij gaan voor een toekomstbestendige 
stad waar mensen met plezier leven. De toename van zware regenbuien en heftige 
stormen benadrukken hoe groot de invloed is van het klimaat op ons dagelijkse leven. 
D66 maakt keuzes voor Almere met het oog op de toekomst van onze kinderen en 
kleinkinderen. Om te verzekeren dat zij ook van onze mooie stad kunnen genieten, 
moet er nu actie ondernomen worden. 

Als jonge stad heeft Almere een voorsprong op de oudere steden. Almere is namelijk 
ontworpen met de ideeën van de negentiende-eeuwse stedenbouwkundige Ebenezer 
Howard in het achterhoofd. Een stad met meerdere woonkernen, omringt door 
groen en water. Tel daarbij de relatief nieuwe woningen met bijhorende isolatie op 
en je ziet de basis voor een zelfvoorzienende stad met ruimte voor stadslandbouw. 
D66 zet nú de stappen die nodig zijn om dat ideaal te bereiken. 

Wij concentreren ons op drie pijlers:

1. Schone energie

2. Gebruik grondstoffen en voorkom afval

3. Groen Almere
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Schone energie

1. Energie besparen
De schoonste en goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt. D66 zet 
daarom hard in op meer energiebesparing. Ondanks onze relatief goed geïsoleerde 
woningen is hier nog een wereld te winnen door de toepassing van betere isolatie en 
efficiëntere technieken. 

2. Schone, duurzame energie
Naast het besparen van energie moet Almere zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen 
af. Immers, fossiele brandstoffen zijn vervuilend, worden steeds duurder en raken 
op. Duurzame energie is schoon, wordt steeds goedkoper en is onuitputtelijk. 
Verschillende wijken in Almere draaien nog op gas. Hier zit geen toekomst in. D66 
wil inwoners stimuleren om over te gaan op een alternatieve energievoorziening zoals 
zonnepanelen. Dit geldt ook voor de energieleverancier van het warmtenet. In de 
wijken worden warmteopslag-punten gecreëerd zodat de groene zonnestroom ook op 
de donkere momenten beschikbaar is.

3. Gemeente geeft goede voorbeeld
De gemeente geeft het goede voorbeeld en maakt haar gemeentelijke vastgoed zo 
snel mogelijk klimaatneutraal. Eventuele investeringen verdienen zich terug door een 
blijvende reductie in de kosten voor het energieverbruik.
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4. Elektrisch vervoer
D66 is voor een forse uitbreiding van het netwerk aan laadpalen voor elektrische auto’s 
én elektrische fietsen. Hierbij is het belangrijk dat deze niet lukraak in de stad geplaatst 
worden op het moment dat iemand bijvoorbeeld een elektrische auto koopt, maar met 
een achterliggende visie over logische plekken en gebruikersgemak. Ook de gemeente 
stapt af van auto’s op benzine en diesel. Als er iets uit het gemeentelijk wagenpark 
wordt vervangen, wordt er uitsluitend nog gekozen voor elektrische modellen.

5. Ruim baan voor de fiets
Almere is in de basis een fietsvriendelijke stad met meer dan 200 km aan fietspaden: 
het gemeentelijk beleid moet er op gericht zijn dat het fietsgebruik wordt gestimuleerd 
door goed berijdbare en veilige fietspaden en kruispunten (verkeersveilig, veilig in 
de stille, donkere uurtjes) en voldoende stallingsmogelijkheden op straat naast de 
bewaakte stallingen bij stations.

6. Aansluiting op het treinnachtnet
D66 stimuleert het gebruik van openbaar vervoer door ervoor te zorgen dat Almeerders 
ook in de nacht er nog mee thuis kunnen komen. Veel Almeerders werken buiten 
Almere, maar zijn voor nachtdiensten en dergelijke aangewezen op eigen vervoer. Het 
enige alternatief nu is uren wachten op de eerste, of na de laatste trein. Almere moet 
zo snel mogelijk aangesloten worden op het treinnachtnet. 
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Gebruik grondstoffen en voorkom afval
De wereldbevolking is 34 keer meer materialen gaan gebruiken tijdens de laatste 
eeuw. Deze enorme toename put de aarde uit en beïnvloed klimaatverandering. 
D66 ziet kansen in het hergebruiken van grondstoffen en zet daar dan ook vol op in!

1. Circulair inkopen 
D66 wil dat we zoveel mogelijk afval voorkomen en afval hergebruiken als grondstof. 
Ook hier kan de gemeente het goede voorbeeld geven en circulair inkopen. Denk 
hierbij aan bijvoorbeeld aan de bouw: lichtere viaducten, geprint door een 3D-printer. 
Het kabinet stelt als doel dat tien procent van de inkoop van de overheid in 2022 
circulair moet zijn. D66 ziet voor Almere een voortrekkersrol. 

2. De vervuiler betaalt; schoon wordt goedkoper
D66 wil dat het scheiden van afval gestimuleerd wordt en inwoners die weinig afval 
hebben daarvoor beloond worden. Afval is een grondstof en het verwerken daarvan 
biedt kansen. D66 Almere is er een groot voorstander van dat de vervuiler betaalt en 
mensen die goed scheiden en weinig restafval hebben, hiervoor beloond worden. Het 
doel is om naar zo min mogelijk afval per persoon te gaan en het gemeentelijke doel 
van maximaal vijftig kilogram restafval per bewoner in 2020 te halen. Daarbij zetten wij 
in op een lagere afvalstoffenheffing. Wij blijven ons hiervoor inzetten.
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3. Meer upcyclecentrum in Almere
D66 ziet grote kansen voor het zojuist geopende upcyclecentrum in Almere Haven. Een 
upcycleperron is een integrale keten van bedrijfsactiviteiten gericht op het verwerken 
van afval/reststoffen tot nieuwe producten. Een circulair economische bedrijvigheid 
die de toekomst heeft, maar ook werk biedt aan met name laaggeschoolden en 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit fantastische initiatief is de toekomst; 
de afvalstoffenperrons in Almere Poort en Almere Buiten dienen ook omgebouwd te 
worden. 

4. Ook bedrijfsafval zijn grondstoffen
Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk om een contract af te sluiten bij een afvalverwerker. 
D66 stimuleert bedrijven om aan te sluiten bij zogenaamde grondstoffenrotondes 
zodat hun restproducten zo goed mogelijk hergebruikt worden. 

5. Gebruik restwarmte   
Op dit moment gaat veel restwarmte van bedrijven op industrieterreinen verloren. 
Dit is echt zonde. De restwarmte van de bedrijven in De Vaart kunnen bijvoorbeeld 
eenvoudig gekoppeld worden aan het kassengebied in de Buitenvaart. Daar weten zij 
ook raad met de CO2 uitstoot van diezelfde bedrijven!
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Groen Almere

1. De Floriade is een kans voor een groen Almere
D66 Almere is een groot voorstander van de Almeerse Floriade. Dit is een bijzondere 
kans om het groene karakter van onze stad te versterken én wereldwijd op de kaart 
te zetten. Het thema van de Floriade is Growing Green City.  Growing Green City 
gaat over ontwikkelingen met betrekking tot stadslandbouw, duurzame energie, 
vergroening en gezondheid in de stad. Uniek aan de opzet van de Almeerse Floriade 
is de toekomstgerichte, groene woonwijk die de stad na het evenement overhoudt.

2. Versterk onderzoekscentrum voeding in steden
Op initiatief van D66 is de Flevocampus in Almere opgericht. De Flevocampus is 
een kennis- en onderzoekscentrum voor vraagstukken rond voeding in de stedelijke 
omgeving. D66 versterkt dit centrum en stimuleert uitmuntende studenten door 
bijvoorbeeld studiebeurzen aan te bieden. 

3. Maak bestaand vastgoed geschikt voor gevel- en dakgroen
D66 wil dat muren en daken geschikt worden gemaakt voor stadslandbouw en ander 
groen.  De Flevocampus kan hier een belangrijke rol in spelen. 
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4. Stimuleer duurzame bouw
D66 Almere is voor verlaging van leges op duurzame bouw, zoals ook gerealiseerd voor 
leges bij grootschalige energieprojecten. De prijs van leges mag nooit een belemmering 
zijn voor het verduurzamen van onze stad. 

5. Meldpunt vieze regels
D66 Almere wil een meldpunt van zogenaamde vieze regels. Vieze regels zijn regels 
die verduurzaming van de stad in de weg zitten. Het moet onze inwoners zo makkelijk 
mogelijk gemaakt worden om mee te doen met de beweging naar de stad van de 
toekomst!

6. Koester en versterk het blauw/groene karakter van Almere
Almere kenmerkt zich door het vele groen en water in de stad. Veel Almeerders hebben 
juist daarom ooit voor onze mooie stad gekozen. D66 zet zich in om dit groene karakter 
te behouden en waar mogelijk de kwaliteit te versterken. D66 investeert daarom extra 
geld in het onderhoud van de stad. 

7. Geen tegels maar groen
D66 Almere vindt dat de gemeente haar inwoners moet inlichten over de nadelen van 
het dichtleggen van de tuin met tegels. Almere is een groene stad, maar desondanks 
blijft er veel water liggen na heftige regenbuien. Het kan namelijk de grond niet inzakken 
als alles betegeld of geasfalteerd is. Door klimaatveranderingen is de kans groot dat er 
steeds vaker zulke zware regenbuien zullen vallen. Onze stad moet hier klaar voor zijn. 
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