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De meeste Limburgers ervaren dagelijks de gevolgen van de hoge energieprijzen en stijgende kosten voor 

levensonderhoud, betrouwbare en betaalbare energie is een basisvoorwaarde voor ons allemaal in het dagelijks 

leven en om als samenleving succesvol aan de toekomst te kunnen bouwen.

Voor velen wordt nu pijnlijk helder dat het een illusie is dat collectieve voorzieningen gebaat zijn bij 

marktwerking, want terwijl de winsten blijven stijgen, zitten Limburgers in de kou en in onzekerheid over de 

gezondheid van hun gezin en naasten.

Het is niet meer dan logisch dat de samenleving een beroep doet op de provinciale politiek om de stap naar 

voren te zetten, omdat de markt faalt en omdat het dus anders moet. Er is meer dan ooit behoefte aan een 

breed toekomstperspectief voor Limburg dat uitgaat van de kracht van samenwerking en investeert om 

bestaanszekerheid te bieden.

Een toekomstvisie met perspectief voor de Limburgers en hun leefomgeving is mogelijk en die zich vertaalt in de 

volgende 3 uitgangspunten:

• Onafhankelijk worden van buitenlandse bedrijven en onze zeggenschap versterken;

• Duurzaam is de weg naar de toekomst, fossielen behoren tot het verleden;

• Limburg investeert in haar toekomst in plaats van achteraan te bungelen.

We presenteren als SP ideeën om de energierekening van alle Limburgse huishoudens te verlagen en tegelijkertijd 

investeren we in de ontwikkeling van onze economie met kennis en duurzame banen. Van zonnepanelen voor alle 

Limburgse huishoudens tot een campus voor kennis en innovatie. Van een Provinciaal Energiebedrijf tot elektrische 

auto’s. Van een Energiepact tot buurtbatterijen voor opslag.

Maar het manifest is bovenal een onderlegger voor de Limburgers om het gesprek aan te gaan met ons over hun 

ideeën voor vooruitgang en om Limburg sterker maken in de toekomst.

We nodigen iedereen uit om deze met ons te delen of reactie te geven op onze voorstellen. Daarvoor kan iedereen 

ideeën mailen naar limburg@sp.nl maar wij komen bij voorkeur in gesprek op locatie.

Jorge Wolters Gregório

Lijsttrekker SP Limburg

LIMBURG.SP.NL



ONZE PLANNEN
Zon voor allen 
De huidige aanpak voor de overgang naar schone energie gaat te traag. De politiek is jaren 

verblind geweest door het idee dat marktwerking en eigen verantwoordelijkheid voldoende 

zou zijn om de overstap te maken naar groene energie. In de praktijk zien we dat wie geld 

heeft, groen kan doen. Zij hebben het minst last van de stijgende energierekening. Heb je dat geld niet, of woon 

je in een huurwoning dan kun je niet isoleren of zonnepanelen leggen en wordt je het hardst geraakt. 

Wij stellen ‘Zon voor Allen’ voor, een plan om iedereen in onze provincie zonnepanelen te geven. Zo gaat de 

rekening van elk huishouden meteen omlaag en zetten we een grote stap richting netneutraliteit in 2030. Dit 

vergt goed overleg met onze gemeenten (via de RES regio’s) en netbeheerder over de meest effectieve uitrol en 

zo ons elektriciteitsnet op hotspots te ontlasten met buurtbatterijen. Mensen in een appartement of historisch 

pand kunnen toch deelnemen via de daken van onze openbare gebouwen zoals sporthallen en wijkgebouwen. 

Een energietransitie kan alleen op een rechtvaardige manier vindt de SP.

Ons Provinciaal Limburgs Energiebedrijf 
Zekerheid hebben dat je kunt koken, de verwarming aan als dat nodig is en het licht dat aan gaat 

als je op de schakelaar klikt. Die zorgplicht zonder het doel om er elk jaar meer aan te verdienen, 

maar wat over blijft inzetten voor het algemene belang, dát is wat een energieleverancier moet 

doen volgens de SP. Daarom willen we gewoon weer de zeggenschap over energieproductie en 

levering in eigen beheer nemen. We bespreken dit plan met onze energiecoöperaties die al in 

Limburgs eigendom zijn en goed werk verrichten of zij hierin bij kunnen dragen. In welke vorm 

PLEM2 het beste uitvoerbaar is, een NV, koepelorganisatie of 51% deelneming, dat zal een onafhankelijk onderzoek 

moeten uitwijzen, maar publiek eigendom met bijbehorende verantwoording naar de Limburgers is de basis. 

Elektrische Voertuigen
De auto-industrie is historisch al vele jaren aan Limburg verbonden. Als het aan de SP ligt 

blijft deze industrie en banen voor Limburg behouden. Nu het tijdperk van elektrisch rijden 

is aangebroken, biedt dit toekomstbestendige kansen voor de medewerkers bij NedCar en als Provincie helpen 

die kansen te pakken. Tegelijkertijd zijn elektrische auto’s nu voor de meeste Limburgse huishoudens een brug 

te ver door de hoge aanschafwaarde. We gaan daarom met lokale initiatieven en onze regionale vervoerder 

bedenken hoe we elektrische deelmobiliteit en ons openbaar vervoer een duwtje in de rug kunnen geven. Dit 

gaat samen met het plannen van oplaadpunten voor deze voertuigen én bijkomende problemen voorkomen 

zoals voldoende netcapaciteit. We nemen de toekomstige behoefte van het mkb hierin ook mee om over een 

aantal jaren niet zaken dubbel te hoeven doen. 
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De Limburgse Energiecampus (Onderwijs en innovatie) 
We investeren in kennisontwikkeling van duurzame innovaties en creëren een broedplaats 

waar onderwijs, bedrijfsleven en investeerders met elkaar vinden op het gebied van 

duurzame energie en slimme toepassingen. Op de Limburgse Energiecampus kan naast toepassingen voor 

elektrische voertuigen vooral gewerkt worden aan de ontwikkeling en recycling van zonnecellen, batterij-, 

netwerk- en aandrijftechniek en alle aanverwante zaken. Deze sector lokaal zo circulair mogelijk krijgen is 

van groot belang om de berg afval te verkleinen en het gesleep met kostbare grondstoffen te voorkomen. 

Omscholing van nieuwe arbeiders vanuit oude sectoren is daar nadrukkelijk aanwezig, in samenwerking met 

Enexis, het Provinciaal Energiebedrijf en partners zoals het mkb, onderwijsinstellingen en Mijnwater B.V. 

Limburgs Energiepact
Verduurzaming en omschakeling naar hernieuwbare energie voor elkaar krijgen kan de 

provincie natuurlijk niet alleen. We sluiten een pact met belanghebbenden zoals onze 

woningcorporaties, energie-cooperaties, het MKB, landbouwverenigingen en de Limburgse 

industrie. Ook de afstemming met- en plannen van de gemeenten in hun RES regio’s krijgen extra ondersteuning op 

deze manier. Kijken naar verschillen en onmogelijkheden behoort tot het verleden, want door samenwerking laat de 

Limburgse samenleving al decennia zien dat wij ook innovatie voor onze toekomst goed van de grond krijgen.

Duurzaam Bedrijf 
We gaan voeren een leningenstelsel in zoals Duurzaam Thuis voor bedrijven met 

marktconforme rente op revolverende leningen voor verduurzaming, dus geen gratis 

geld voor bedrijven die ondanks gigantische winst hun verantwoordelijkheid niet nemen. 

Bedrijfsplannen hiervoor worden getoetst op tijdigheid, effectiviteit op bedrijfsvoering en 

als pluspunt maatschappelijke meerwaarde/ samenwerking met (aangrenzende wijk). Maatschappelijke en 

culturele instellingen komen ook in aanmerking voor een lening maar tegen een zo laag mogelijke rente en 

worden vooral getoetst op effectiviteit en voordeel voor leden/gebruikers. De energietransitie komt er op een 

rechtvaardige manier, of het lukt ons niet.
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