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Overheid verkwanselt      

GASTOPINIE

D e grote Brabantse
steden zijn al jaren
actief om een bij-
drage te leveren
aan het beperken

van de klimaatverandering, zo
bleek ook tijdens het meest re-
cente Tilburgse Milieucafé waar
de grote gemeenten met klimaat-
experts Ed Nijpels en Marjan
Minnesma in gesprek gingen. De
gemeenten geven vaak het goede
voorbeeld met maatregelen voor
hun eigen gebouwen, zoals inno-
vatieve aanbestedingen (Eindho-
ven), en samenwerking met het
mkb op het gebied van innovatie
en verduurzaming. De meest ge-
nomen maatregelen zijn echter
energiebesparing in de woning-
bouw, inclusief de realisatie van
zogeheten nul-op-de-meter-wo-
ningen, het plaatsen van wind-
molens en zonnepanelen, op ge-
bouwen en in zonneweides, het
investeren in aardwarmte en
energieopwekking uit biogas. En
er zijn projecten die de burgers
bewust maken van het gemak en
de impact van bepaalde maatre-
gelen, zoals WoonConnect in
Eindhoven, dat aanpassingen aan
woningen op onder meer ener-
giegebruik digitaal inzichtelijk
maakt. 

De provincie ondersteunt de
initiatieven van de gemeenten
met onder meer een aanpak voor
meer wind- en zonne-energie en
de mogelijkheid om op 1.000 ha

voormalig agrarisch land tijdelijk
zonnepanelen aan te leggen.
Werkgevers, milieu- en land-
bouworganisaties, onderwijs en
de vijf grote steden werken sinds
2015 met de provincie samen in
de Brabantse Energie Alliantie
om projecten op te schalen en
sneller te doen uitvoeren.

Parijs
De politici die bij de verkiezin-
gen in maart 2018 worden geko-
zen, zullen in alle Brabantse ge-
meenten echter fors meer inzet
moeten plegen. Er is immers
flink wat veranderd sinds begin
2014, toen wij, de wethouders die
dit verhaal ondertekenen, als
wethouder van start gingen. 

De belangrijkste verandering is
dat er eind 2015 in Parijs wereld-
wijde afspraken gemaakt zijn om
de opwarming van de aarde te
beperken tot 1,5 graad en maxi-
maal tot 2 graden. Nederland
heeft die afspraken vorig jaar on-
dertekend. Stilaan wordt duide-
lijk dat uitvoering van de afspra-

De komende vier jaar. Dat is dé tijd voor alle
Brabantse gemeenten om maatregelen te
nemen tegen de klimaatverandering,
vinden de klimaatwethouders Berend de Vries
(Tilburg), Paul Smeulders (Helmond), Jan
Hoskam (Den Bosch), Mary-Ann Schreurs
(Eindhoven) en Paul de Beer (Breda), en de
gedeputeerden Anne-Marie Spierings
(energie) en Johan van den Hout (klimaat). 

Brabantse    INGEZONDEN

Wereldwinkel (1)
Mijnheer Van der Meulen,
wat knap van u dat u zonder
ooit een stap in een Wereld-
winkel te hebben gezet, toch
precies weet hoe het er aan toe
gaat (BD 4 november). Ik werk
al ruim 10 jaar voor deze orga-
nisatie in Veghel en heb een
heel andere ervaring. Ook nu
de supermarkten in navolging
van de Wereldwinkels veel
Fair Trade-food in hun schap-
pen hebben, wat wij alleen
maar toejuichen, richten wij
ons vooral op cadeau- en ge-
bruiksartikelen, groot en
klein. Dat is een omschakeling
die je alleen kan doen wan-
neer bestuur en inkopers dit
bijtijds onderkennen. Het
door u geschetste personeel is
bij ons dan ook niet louter
oude vrouwen en bozige man-
nelijke bazen maar een zeer
gemêleerd gezelschap. Ónze
voorzitter is een manager in
een zorginstelling en ónze ad-
ministratieve en fiscale bezig-
heden worden belangeloos ge-
daan door mensen die ook nog
een baan hebben. Onze jong-
ste medewerkster is ca. 30 jaar
en gediplomeerd zilversmid.
Allen werken zij pro Deo, net
als de inkopers/verkoopsters,
aan een ideaal om mensen in
de Derde Wereld een zinvol
bestaan/inkomen te geven.
Gelukkig hebben wij in Veg-
hel voldoende vaste (ook
jonge) klanten die graag bij
ons komen kijken maar ook
kopen. Wij voldoen blijkbaar
aan een behoefte en zijn blij
als we iets kunnen betekenen
voor een zoekende klant.
U ziet, uw kritiek is geheel be-
vooroordeeld, niemand is
daarmee gediend, zeker niet
de mensen die van ons afhan-
kelijk zijn. Kom eens kijken en
liefst ook een paar flessen
goede Fair Trade wijn kopen,
dat verzacht uw verzuurde
mening, misschien.  

Anneke Bekkers 
Erp

Wereldwinkel (2)
Oud-redacteur Tony van der
Meulen moest zo nodig een
badinerend stukje schrijven
over de Wereldwinkel, maar
doet dat zonder de feiten te
kennen. Volgens mij een eer-
ste vereiste voor een journalist
die met  beide benen in de we-
reld staat. Hier zijn de feiten:
● Wereldwinkel Oss is niet ge-
stopt en floreert nog steeds.
● Van het oubollige karakter
klopt geen (pan)fluit, want het
assortiment is al jaren aange-
past aan deze tijd.
● Het niet kunnen inwisselen
van cadeaubonnen berust op
management van de Lande-
lijke Vereniging van Wereld-
winkels, waarbij inmiddels
een groot aantal winkels niet
meer is aangesloten.
● Het vrijwilligersbestand be-
staat inderdaad uit idealisten,
maar wat is daar mis mee?

! ‘Experimenteren met anabolen.’ FOTO SHUTTERSTOCK

Een verontrustende ten-
dens, beschreven in het
BD van 31 oktober over

het gebruik van anabolen (stero-
ïden), spiergroeibevorderende-
en versterkende hormonen. Veel
gebruikt in doping. Deze zijn
onder jongeren (pubers), met
name jongens, heel populair. 
Dit past helemaal in de fase
waarin geëxperimenteerd wordt
en in deze tijd waarin zekerheid
ontleend wordt aan gedrag en
voorkomen waar een perfect
uitziend gespierd lijf ook deel
van uitmaakt. Maar ook bij de
trend waar individualisme,
 hedonisme en narcisme zo be-
palend zijn geworden voor het
broze zelfbeeld. 
Het puberbrein is creatief, onge-
duldig en staat voor vele invloe-
den open met een driftbevredi-
ging van snel en het liefst direct
met zo min mogelijk inspan-
ning. In dit ‘schema’ passen ana-
bolen prima, wordt de jongeren
voorgehouden.
Het is niet voor niets dat het
voorschrijven van anabolen
voorbehouden is aan artsen. Er
zijn strenge voorwaarden aan
verbonden zoals medische bege-
leiding en controle want indica-
tie, dosis en tijdsduur luisteren
nauw.
De werking en bijwerkingen op
lichaam en geest kunnen desas-
treus zijn, met blijvende orgaan-
schade (hart, lever nieren enz.),
vooral wanneer ze tijdens de
groei- en ontwikkelingsfase
worden toegepast. Niet verwon-

derlijk dat ze verboden zijn voor
de vrije verkoop. Wat blijkt; ana-
bolen zijn vrij verkrijgbaar op
internet, ze gaan bij wijze van
spreken als warme broodjes over
de toonbank. Onze wetgeving is
fantastisch maar controle op
handhaving schiet schromelijk
tekort.
Dat het ook zonder anabolen
kan om een ‘perfect’ lichaam te
krijgen, is het verhaal in het-
zelfde BD van een ervaringsdes-
kundige (22 jaar) die al vijf jaar
traint en er een gedisciplineerde
levensstijl op nahoudt om in
‘vorm’ te blijven. Hij heeft het
tot kunst verheven.
Gezondheidsinstanties, scholen,
sportverenigingen, sportscho-
len, artsen maar ook tandartsen,
de bekende halfjaarlijkse con-
trole, dienen alert te zijn bij
klachten en gedrag en uiterlijke
veranderingen die niet passen in
het patroon van de leeftijd. Ook
ouders kunnen hun verant-
woordelijkheid nemen en zich
niet met een kluitje in het riet
laten sturen wanneer kindlief
een poedertje of pilletje door
zijn eten prakt onder het mom
dat het hier vitamines of een
voedingssupplement betreft.
We ontkomen niet aan de hedo-
nistische, uit de hand gelopen
lijfcultuur van deze tijd die be-
palend blijkt voor het ontlui-
kende (onzekere) zelfbeeld maar
kunnen wel de vinger aan de
pols houden en bijsturen.

R.F. Lamp
Oisterwijk

Puberbrein is ongeduldig

● De suggestie van mislukte ma-
nagers die in de winkels rondlo-
pen, vind ik ronduit misselijk-
makend.
Als je nooit in de Wereldwinkel
bent geweest, waar praat je dan
over. 
Om een beter gefundeerd stukje
te schrijven, nodigen we Tony
van der Meulen uit voor een be-
zoek aan onze Osse Wereldwin-
kel.

Gerard Teunissen
Medewerker Wereldwinkel 

Oss

Wilders
Vorige week woensdag weer het
van zelfmedelijden overlopende
praatje van Wilders bij het debat
over de Regeringsverklaring in
de Tweede Kamer gehoord. Kent
hij het spreekwoord: wie wind
zaait, zal storm oogsten? En heeft
hij de Nederlandse samenleving
ooit bedankt voor het betalen
van de kosten die zijn beveiliging
met zich meebrengt? Deze zijn
circa 2,5 miljoen per jaar!

W.P. Huijbregts 
Rosmalen

Ger Fransen
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‘Toezicht op de bouw
was slecht’, kopte onze
krant op 30 oktober en

de SP stelt Kamervragen. Grote
zorg en verontwaardiging over
de instorting van de parkeerga-
rage bij Eindhoven Airport.

Zeer terecht in mijn ogen.
Echter, met verwijzing naar de
bekende uitspraak in kringen
van het waterbeheer: ‘Geef ons
heden ons dagelijks brood en af
toe een (kleine) watersnood’,
was deze calamiteit, zonder per-

soonlijk letsel, een stevige waar-
schuwing. 

Verkeerde tendens
Een waarschuwing voor de to-
taal verkeerde tendens om toe-
zicht door de overheid te laten
vervallen en over te laten aan de
uitvoerende bedrijven. De over-
heid verkwanselt daarmee haar
verantwoordelijkheid voor de
veiligheid van ons allemaal.

Zelf heb ik in vele jaren bouw-
toezicht voor verschillende ge-
meenten volop ervaren dat in-
tern toezicht onvoldoende
werkt. Anders had ik niet zoveel

Vaker rampen
door klimaat-
verandering. Dat
zullen we ook
zien in Brabant



Van
Toorenburg

D rie maanden geleden ont-
hulde BD dat sollicitant
Madeleine van Tooren-

burg, Rosmalens Kamerlid voor
het CDA, door de vertrouwens-
commissie van de Bossche raad
die een nieuwe burgemeester
moest selecteren, zelfs niet uitge-
nodigd was voor een gesprek om-
dat ze veel te arrogant is. Wat zou
Van Toorenburg met deze gê-
nante en confronterende publi-
catie gedaan hebben? Zou ze zelf
ook tot dit inzicht zijn gekomen?
Is het mogelijk dat BD haar die

vraag voorlegt? Ach, laat ook
maar. Arrogante mensen kijken
nooit in de spiegel. Zelfs niet als
ze voor een groot publiek voor
schut zijn gezet.

F. Vermeulen
Den Bosch

! Madeleine van Toorenburg
FOTO BART MAAT/ANP

Nieuwe gemeentebesturen moe-
ten op veranderingen inspelen 

Brabantse wethouders

Stuur uw mening (bij voorkeur
maximaal 150 woorden) naar:
opinieredactie@bd.nl
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tekortkomingen kunnen consta-
teren.

Het meest spectaculaire voor-
beeld daarvan vind ik nog altijd
de ‘ontdekking’ dat ter plaatse ge-
storte betonnen heipalen in de
grond grote gebreken vertoon-
den. Het leidde tot het vervan-
gen/toevoegen van 85 heipalen
onder een fors woongebouw.

Ontgraven
Daarnaast ontstond er veel herrie
bij andere aannemers die voor het
eerst werden verplicht tot ontgra-
ven van gestorte palen.

Met de bollenplaatvloer heb ik

geen ervaring, maar, de detailte-
kening beoordelend, lijkt het mij
moeilijk daarmee een degelijke,
goed verdichtte, betonvloer te
maken.

Evenals bij die heipalen is  er
geen direct zicht op de kwaliteit
van het uitgevoerde werk dat
steeds vaker gedaan wordt door
anderstalige (vak)lieden. 

■ Ger Fransen woont in Heesch.

    verantwoordelijkheid 

" Uitgegraven betonpalen ver-
toonden aan de onderkant
forse gebreken.

ken van Parijs om ingrijpende
maatregelen vraagt. Iedereen, ook
de Brabantse gemeenten, zal daar-
aan zijn bijdrage moeten leveren.
En de provincie wil dat proces
aanjagen.

Er zijn meer veranderingen. Zo
heeft het nieuwe kabinet voor het
eerst een klimaatminister, er komt
een Klimaatwet, een nieuw Ener-
gieakkoord en het einde van het
gebruik van fossiele energie is aan-
gekondigd. 

Dan is er nog het klimaat zelf.
De klimaatverandering laat zich
steeds meer gelden. Denk aan de
zware overstromingen in Texas en
in India, denk aan orkaan Irma die
Sint-Maarten verwoestte, en denk
aan de bosbranden in Portugal die
tientallen mensenlevens eisten.
En ook dichtbij merken we de ver-
anderingen, zoals de hagelbui in
zuidoost-Brabant van juni vorig
jaar. Met hagelstenen als tennis-
ballen bleef vrijwel geen enkel dak
gespaard. Allemaal natuurrampen
die zich ook voordeden toen er
nog geen sprake was van wereld-
wijde opwarming van de aarde,
maar ook allemaal rampen die
door de klimaatverandering veel
heftiger zijn en veel grotere gevol-
gen hebben dan ooit tevoren. En
ze zullen zich vaker gaan voor-
doen, ook in Brabant. 

Het is aan de nieuwe gemeente-
besturen om op al die veranderin-
gen in te blijven spelen. Door het
gemeentelijke klimaatbeleid aan
te scherpen en door concrete, extra
maatregelen af te spreken voor de
komende vier jaar.

Om de opwarming van de aarde
te beperken tot de gewenste 1,5
graden moet de uitstoot van CO2
al in 2030 terug naar nul, stelde
Urgenda-directeur Marjan Min-
nesma in het genoemde Tilburgse
Milieucafé. 

Klimaatneutraal in 2030 bete-
kent dat alle Brabantse gemeenten
binnen 13 jaar woningen anders
moeten verwarmen, dat al het ver-
voer elektrisch is en dat onze in-
dustrie geen gebruik meer maakt
van fossiele brandstoffen. 

Welke concrete maatregelen
vraagt dat de komende vier jaar? In
het Tilburgse Milieucafé bleek dat
extra maatregelen nodig zijn in
woningen en gebouwen, verkeer,
industrie en landbouw. Er zijn
veel eenvoudig te nemen maatre-
gelen, laaghangend fruit noemen
wij dat. Zoals meer samenwerken
tussen gemeenten. Alle gemeen-
ten zullen moeten investeren in
mensen en kennis, maar kleine ge-
meenten kunnen niet overal ex-
pertise in hebben. En ook de gro-
tere gemeenten kunnen veel meer
van elkaar leren. De provincie wil
daarbij graag ondersteunen en
aanjagen.

Laaghangend fruit is ook bedrij-
ven controleren en adviseren om
energiebesparende maatregelen te
nemen, maatregelen die in korte
tijd terug te verdienen zijn. Bedrij-
ven zijn dat al wettelijk verplicht,
maar zijn zich vaak niet bewust
van de kostenvoordelen die hen
dat biedt. De provincie gaat ge-
meenten ondersteunen bij het
energiezuiniger maken van de in-
dustrie. 

Andere, op het eerste oog wat
minder makkelijk te nemen con-
crete maatregelen voor de nieuwe
gemeentebesturen: afspraken ma-
ken over het omschakelen naar
volledig elektrisch autoverkeer en
afspraken maken over het loskop-
pelen van woningen van het aard-
gas. 

Het nieuwe kabinet heeft al be-
sloten dat alle nieuwe auto’s in
2030 elektrisch moeten zijn. De
nieuwe collegeakkoorden zouden
daarop moeten inspelen, bijvoor-
beeld door de infrastructuur van

laadpalen verder uit te rollen en
door eigenaars van elektrische au-
to’s financieel te ondersteunen,
bijvoorbeeld via lagere parkeerta-
rieven. 

Tilburg, Breda en Helmond zijn
al aan de slag gegaan met het los-
koppelen van aardgas. Helmond
gaat daarin het verste. Alle nieuw-
bouw en alle 40.000 bestaande
woningen worden er vanaf 2018
aardgasvrij gemaakt. Helmond
heeft daarover afspraken gemaakt
met woningcorporaties, het be-
drijfsleven en netwerkbedrijven.
Zo’n stap naar aardgasvrij vraagt
om zeer intensief overleg met in-
woners, want zonder hen gaat het
nooit lukken. Andere gemeenten
kunnen deze aanpak prima kopië-
ren. 

Isolatie
De nieuwe wethouders zullen ook
concrete plannen moeten maken
voor verdere grootschalige isolatie
van jaarlijks vele duizenden wo-
ningen en voor het ontwikkelen
van duurzame verwarming via
warmtepompen, zonnedaken en
een groen warmtenet. 

Al die maatregelen ontslaan
nieuwe bestuurders overigens niet
van een andere opdracht: Brabant
weerbaarder maken tegen extreem
weer, een tweede pijler in het in-
ternationale klimaatakkoord.

Wij hebben er alle vertrouwen
in dat Brabant in staat is om die
verantwoordelijkheid te nemen
en dat het de samenwerking met
partners en de broodnodige steun
vanuit Den Haag organiseert. 

■ De oproep van de Brabantse be-
stuurders vloeit voort uit het Til-
burgse Milieucafé van 28 septem-
ber j.l. waarin een aantal van de on-
dertekenende bestuurders in ge-
sprek gingen met Ed Nijpels en
Marjan Minnesma, beiden experts
op het gebied van klimaatverande-
ring. Nijpels en Minnesma schreven
daarvoor een gastopinie die op 27
september in het Brabants Dag-
blad verscheen.! ‘Provincie ondersteunt initiatieven van gemeenten.’ FOTO KAREL TOMEI

 wethouder maakt ’t verschil

Nieuw gekozen
bestuurders in
gemeenten
moeten fors meer
inzet tonen 


