Geachte raadsleden van de gemeente Raalte,

Donderdag 23 februari 2012 behandelt u het raadsvoorstel “Kadernota Duurzaamheidbeleid Raalte”. Uit de
‘Tussentijdse evaluatie Klimaatprogramma 2009-2013” en de Kadernota blijkt dat de ambities uit het
gemeentelijke klimaatbeleid niet gehaald zullen worden. De geringe resultaten die zijn geboekt kunnen niet alleen
worden toegeschreven aan te hoge ambities. Onomstotelijk kan worden gesteld dat het College geen hoge
prioriteit geeft aan het klimaatbeleid, alsmede aan het aspect duurzaamheid in brede zin.
Gemeentelijke acties die tot een concreet resultaat hebben geleid hebben vooral betrekking op het
energieverbruik van de gemeente zelf. Voorbeelden zijn het aanbrengen van zonnepanelen op de gemeentewerf,
de aanschaf van elektrische scooters en het financieren van één enkele duurzame voorbeeldwoning. Kwantitatief
gezien is dit helaas maar een druppel op de speekwoordelijke “gloeiende plaat”. Daartegenover staat de inzet van
de diverse “Duurzame (Buurt)Dorpen” binnen de gemeente Raalte die ondermeer, zonder hulp van de gemeente,
eind dit jaar ruim 1.150.000 kWh aan jaarlijkse duurzaam geproduceerde energie hebben gerealiseerd met
zonnepanelen met financiële steun van de provincie Overijssel.
Het afgelopen jaar zijn de Stichtingen Duurzaam Heino, Duurzaam Heeten, Duurzaam Salland en werkgroep
Duurzaam Broekland opgericht die zich de acute problematiek rondom klimaatverandering en het lokale
leefmilieu aantrekken. Met recht kunnen we spreken van een enorme bereidwilligheid bij onze dorpen en dat
geeft ook onze potentie aan. Vele (honderden) woningeigenaren, verenigingen (sociaal maatschappelijk vastgoed)
en ook bedrijven zijn door de Duurzame Dorpen geholpen met de aanschaf van ongeveer 6.000 zonnepanelen.
Verder worden inwoners geholpen met het uitvoeren van Energie Prestatie Adviezen (EPA’s) en kunnen Duurzame
Dorpen ondermeer gunstige prijsafspraken maken met lokale bedrijven die de uitvoering verzorgen, wat de lokale
economie stimuleert. Daarnaast is er een plan ontwikkeld om de openbare ruimte alsmede de tuinen van een
nieuwe woonwijk op een ecologische en duurzame manier in te richten. De nieuwe brede scholen in Heino
worden gesteund met de aanschaf van natuur- en milieueducatiematerialen. Een drietal Basisscholen doen mee
met “Scholen krijgen energie”. In Heeten zijn vijf ideeën van bewoners gehonoreerd met sociale-maatschappelijke
duurzaamheid als eerste prijs. Ook de eerste stappen zijn gezet voor een verkenning om een Lokaal Duurzaam
Energiebedrijf op te richten voor centrale inkoop en stimuleren van eigen duurzame productie. Een
zonnepanelenplantage met test/startveld voor virtueel salderen en draaibare panelen is hiervan een eerste
initiatief. Dit alles is bekend bij de gemeente, maar heeft helaas nog niet tot een enthousiaste reactie van het
College geleid en/of de honorering van een afspraak voor een overleg met de “Duurzame Dorpen”. Ook het door
de gemeente opgerichte Platform Duurzaam Raalte is niet in beeld gekomen.
De thans voorliggende Kadernota en het door het College voorgestelde “C-scenario” wekt de suggestie dat het
klimaatbeleid, zonder duidelijke ijkmomenten, op de lange baan (2050 = 38 jaar vooruit!) wordt geschoven. De
inzet van onze ‘Duurzame Dorpen’ laat zien dat een aanzienlijke progressie kan worden geboekt in duurzaam
denken en handelen van de burger, maar dit vraagt om een andere rol van de gemeente, per direct. De Kadernota
zou duidelijke, aan een tijdlijn gekoppelde, reële inhoudelijke- en financiële kaders moeten bevatten. Deze
ontbreken op dit moment. Daarnaast zou de gemeente meer kunnen en moeten steunen op de kracht van haar
inwoners, zoals in het “A-scenario” wordt voorgesteld. Sterker nog: wij zien dat een focus op verduurzaming een
kans is, een grote kans om leefbaarheid en zelfredzaamheid te bevorderen en om economisch in de toekomst te
blijven floreren. Een investering in “oude” vervuilende manieren van energieopwekking of productie is, zeker op
termijn, een garantie voor hogere kosten die we juist proberen te vermijden. Een focus op verduurzaming zorgt
ervoor dat ingezette financiële middelen renderen. Het voor een deel doorsluizen van de benodigde financiële
middelen naar de “Duurzame Dorpen” lijkt op lokaal uitvoeringsniveau effectiever en efficiënter om
duurzaamheidbewustzijn bij de burger te brengen. De kaders in de nota zijn helaas open en de “concrete”
scenario’s zijn alleen richtinggevend en niet kaderstellend.
Zoals ook uit de onderlijnde tekst mag blijkens onderschrijven wij van harte dat het College in het “C-scenario”
voorstelt om de eendimensionale aanpak omtrent het klimaatbeleid (alleen energie) te verbreden naar een
meerdimensionale aanpak, die gericht is op een algehele verduurzaming. Daartegenover is het wel van belang om
dit begrip nader te concretiseren. Het containerbegrip duurzaamheid wordt helaas te pas en te onpas gebruikt. De
voorliggende Kadernota zou dit naar onze mening meer specifiek moeten ‘inkaderen’.

Wij adviseren u derhalve een combinatie van het A- en C-scenario, waarbij natuurlijk wel realistische inhoudelijke
en financiële kaders dienen te worden gesteld, die overigens best ambitieus mogen zijn. Thans wordt door het
College voorgesteld deze door te schuiven naar een nog op te stellen uitvoeringsagenda. Wij stellen daarom voor
dat uw Raad, zoals het dualisme beoogt, in dit geval het College opdraagt om met een minder vrijblijvend voorstel
te komen. Het College kan worden gevraagd om hierbij, zowel voor het opstellen van een aangepaste Kadernota
alsmede de uitvoering hiervan, gebruik te maken van de kracht (kennis, ervaring, lokale inbedding) van de
bereidwillige “Duurzame Dorpen”.

20 februari 2012,

Namens

Duurzaam Broekland, Duurzaam Heeten en Duurzaam Heino, Plaatselijk Belang Luttenberg,
Plaatselijk Belang Lierderholthuis, Plaatselijk Belang Marieenheem en Plaatselijk Belang Laag Zuthem

