Motie
De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2018

Onderwerp:
- Duurzaamheid
Agendapunt 7) voorjaarsnota 2018 Midden-Groningen

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat:
▪

De gemeenten HSSM al enkele jaren laag scoren op het gebied van
duurzaamheid (zie www.gdindex.nl)

▪

De gemeente geen zichtbare en meetbare doelstellingen heeft op het gebied
van duurzaamheid

▪

De burger op dit moment niet actief gestimuleerd wordt meer of iets met
duurzaamheid te doen

▪

Het plan van aanpak duurzaamheid uit het coalitieakkoord HS (uit de vorige
periode) waarbij een selectie van kansrijke initiatieven van bedrijven en
burgers zou worden gemaakt geen invulling heeft gekregen

▪

De zichtbare bijdrage van de gemeente zich lijkt toe te leggen op
energietransitie en een experimenteel kleinschalig warmtenet.

▪

De gemeente een voorbeeldfunctie heeft

▪

De gemeente een stimulerende en verbindende rol zou moeten hebben op
het gebied van duurzaamheid

▪

De gemeente ook een bijdrage zou moeten leveren aan het landelijk en
mondiaal beleid zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs 2015 en de
17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s / Global Goals) van de
verenigde naties.

▪

Zonder doelstellingen geen effectief beleid gemaakt kan worden

▪

De lokale circulaire economie een van de kansen is uit het Kompas

▪

De gemeente Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer hebben deelgenomen

Overwegende dat:

aan het koploperproject en net als de ondernemers een duurzaamheidsscan
hebben gedaan.

Verzoekt het college om:
▪

Meetbare en kwalitatieve doelstellingen te formuleren voor de huidige
gemeente Midden-Groningen en waarbij het streven zou moeten zijn
minimaal gemiddeld te scoren (van NL gemeenten) op de punten uit de
gdindex.nl en de Global Goals.

▪

Inwoners van de gemeente actief te betrekken bij uitdagingen en het behalen
van doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Bijv. Een duurzame
ideeënbus (webpagina) zou bestaande ideeën en initiatieven zichtbaar
kunnen maken.

▪

Een periodieke duurzaamheidsprijs in te stellen voor inwoners en
ondernemers om actief kansrijke ideeën uit de gemeente op te halen, te
presenteren, ondersteunen en de gemeente duurzamer te maken.

▪

Als gemeente Midden-Groningen zelf ook deel te nemen aan het
duurzaamheidsprojecten waarbij de gemeente in de voorbeeldrol op gebied
van duurzaamheid ook wordt doorgelicht en actief zichtbaar aan de slag gaat
met duurzaamheid.

▪

Mogelijkheden voor lokaal hergebruik (re-use uit cyclus: reduce, re-use,
recycle) van materialen die aangeboden worden bij het AAP (Afval Aanbreng
Punt) te onderzoeken waarbij het ophalen / meenemen van grondstoffen
bijv. Hout, metaal en E-waste wordt onderzocht.
Dit zou direct de hoeveelheid afval van de gemeente kunnen verminderen en
hergebruik (en circulaire economie) bevorderen.

▪

binnen 3 maanden de raad over de stand van zaken met betrekking tot
duurzaamheid en de voortgang van bovenstaande punten te rapporteren
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Motie:
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken.
Wijze van indienen van een motie:
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.

