Een nadere richting voor de duurzaamheidsvisie
Op 7 maart staat een Raadscommissievergadering op de agenda. Ter voorbereiden op dit
overleg reiken wij jullie voorliggend memo en bijgevoegd document aan.
Het document beschrijft ‘de context’ van de visie. Beschreven wordt de voorgeschiedenis
en omstandigheden waarin de duurzaamheidsvisie tot stand komt en te hanteren
uitgangspunten voor de verdere invulling. Het document zal tevens de basis vormen van
de eerste hoofdstukken van de duurzaamheidsvisie. In dit document staan geen
vastgestelde zaken, maar het geeft een vertrekpunt en voeding voor discussies en verdere
invulling van de visie.
Het stuk bevat tevens een literatuurlijst die verwijst naar relevante/ interessante
informatiebronnen en beleidsdocumenten. Als de aangereikte bronnen worden bestudeerd
heeft de lezer nadien een goede basiskennis over onderwerpen waar de visie over kan
gaan. Dit ondersteunt het proces om keuzes te kunnen maken waar in de visie op
focussen.
Tijdens de Raadscommissie bijeenkomst op 7 maart zal er ruimte zijn om te reageren op
de inhoud van dit stuk. Eveneens willen we in de bijeenkomst op een aantal vragen ingaan
die wij hieronder uiteen hebben gezet. Op basis van de antwoorden op deze vragen
kunnen wij de visie gerichter uitwerken op een wijze die aansluit bij de wensen/
verwachtingen van de Raad.
 We geven als gemeente het goede voorbeeld
Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven. Dat doen we door het initiatief te nemen
om partijen bij elkaar te brengen, initiatieven en projecten te stimuleren en te faciliteren én
door zelf stevig in te zetten op verduurzaming van de huisvesting, wagenpark, afvalstromen,
catering enzovoorts.
Vraag 1 Hoe kan de gemeente een beter voorbeeld zijn voor bedrijven en inwoners van
duurzaamheid?
 Energie wordt zichtbaar in het landschap
Veel vormen van hernieuwbare energieopwekking vragen een plek in de fysieke leefomgeving, of
het nu gaat om zon, wind, biomassa of energie uit de ondergrond. Deze nieuwe relatie tussen
energie en ruimte in de moderne ‘energielandschappen’ zullen ons landschap veranderen en
vragen om zorgvuldige planning en inpassing.
Vraag 2 Voor zonne-energie werken wij momenteel aan een beleidsdocument. Onderdeel van dit
beleid vormt het formuleren van randvoorwaarden waaraan moet worden voldoen willen we als
gemeente medewerking verlenen aan zonne-energie-initiatieven. Voor het als dan niet steunen
van windenergie-initiatieven zullen we op vergelijkbare vragen antwoord moeten gaan geven. Aan
welke randvoorwaarden vindt u dat minimaal moeten worden voldoen om medewerking te kunnen
verlenen aan windenergie-initiatieven binnen onze gemeentegrenzen?

Vraag 3 De bewoners van onze gemeente zijn niet allen even koopkrachtig. Hoe zouden we in de
visie (of een nadere uitwerking van de visie, denk hierbij aan een uitvoeringsplan) om kunnen gaan
met het betaalbaar maken van de energietransitie voor onze inwoners?
Vraag 4 In het stuk staan een aantal (internationale) afspraken geformuleerd. Willen wij als de
gemeente Midden-Groningen onze bijdrage leveren aan deze afspraken of willen we koploper zijn,
en nog een stapje verder gaan?
Vraag 5 Wij willen de volgende thema’s een plek geven in de duurzaamheidsvisie (zie het lijstje
hieronder). Zijn dit wat u betreft relevante thema’s? Welke zijn u inziens het meest belangrijk?
Zijn er nog thema’s die ontbreken en die aan onderstaande lijst zouden moeten worden
toegevoegd?
Thema’s die een plek krijgen in de duurzaamheidsvisie
Participatie
Bewustwording
Energiearmoede
Energielandschap
Gemeentelijke organisatie
Klimaatadaptatie
Ondernemen
Wonen

Aanvullend hebben we op voorhand nog een aantal vragen aan het college.
De industrie vormt de grootste bron voor CO2-uitstoot. Gezien deze impact zou een sterke focus op
het bedrijfsleven voor de hand liggen.
Vraag Op welke wijze kunnen we het bedrijfsleven het beste benaderen/ laten aanhaken bij het
maken van plannen hoe de CO2-reductie te realiseren? Welke middelen hebben we hiervoor?
De werkeloosheid in onze gemeente is hoog. Uiteraard past bescheidenheid in hoeverre deze
beïnvloedbaar is door ons als gemeente.
Vraag Toch willen we de vraag voorleggen in hoeverre moet de koppeling van werkgelegenheid aan
het duurzaamheidsvraagstuk/ de energietransitie een plek krijgen?

