Eersel en duurzaamheid
Dinsdag 6 november werd in de gemeenteraad de programmabegroting 2008 besproken. De behandeling van de begroting wordt door de
meeste partijen ook gebruikt voor het houden van een wat meer
algemeen, reflecterend en beschouwend verhaal: De Algemene
Beschouwingen. Vandaag deel 2 van onze algemene beschouwing.

Een punt waarbij het college, maar ook de raad, haar ambitie
naar boven moet bijstellen is duurzaamheid.
Wij zijn zéér teleurgesteld in het effect van de besluitvorming
over het onderwerp duurzaamheid tijdens de begrotingsbehandeling van vorig jaar. Het heeft tot nu toe tot níets concreets geleid.
Zelfs zoiets eenvoudigs als het toevoegen van het toetscriterium
“duurzaamheid” aan het format van de raadsvoorstellen is niet
uitgevoerd.
Toch is duurzaamheid in het kader van de klimaatproblematiek
een erg belangrijk onderwerp. Iedereen die de film “an inconvenient truth” (“een ongemakkelijke waarheid”) van Al Gore heeft
gezien, weet dat er veel moet gebeuren. Mondiaal maar ook
lokaal.
Het college stelt ons teleur, maar ook de raad. Wanneer rond dit
thema de daad bij het woord moet worden gevoegd, haakt men
af. Dat blijkt ook weer tijdens deze begrotingsbehandeling. De
coalitie vindt dat er meer geld gestoken moet worden in het
verbeteren van de sportvelden, maar ook weer niet te veel geld.
We gaan dus bezuinigen op biologische bemesting en gewoon
kunstmest gebruiken, want dan zijn we bijna 7% goedkoper
uit… Duurzaam is soms nú wat duurder, maar duurzaam is een
investering in de toekomst, de winst daarvan komt later! Iets wat
de meerderheid in de raad nog niet begrepen heeft…
In de begroting wordt een beetje aandacht besteed aan klimaatbeleid en duurzaamheid. Er is een project waarin, als we voor
dat project subsidie krijgen, een plan van aanpak gemaakt wordt
door een extern bureau. Waarom kunnen wij daar niet enthousiast over zijn? Omdat het zo weinig voortvarend, zo weinig
ambitieus, zo schoorvoetend is. Daarom hebben wij het college
geholpen en ze een gratis plan van aanpak voor 2008 gegeven.
Dit plan van aanpak is door de raad overgenomen (ons amendement daarover is met grote meerderheid aangenomen) en zal dus
in 2008 door het college uitgevoerd moeten gaan worden.
Plan van aanpak klimaatbeleid en duurzaamheid:
1. Binnen de gemeente wordt iemand voor 2 dagen per week
vrij gemaakt als beleidsmedewerker duurzaamheid, want
als er intern geen uren beschikbaar zijn, heeft het geen enkele zin externen in te schakelen. De meerderheid van de
raad vond het de moeite waard hier geld beschikbaar voor
te stellen.
2. Begin 2008 komt er een voorstel voor het vaststellen van
de ambities en doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid.
3. De gemeente sluit een convenant met woningstichting de
Zaligheden over duurzaamheid en energie. Dit convenant
wordt zodanig opgesteld dat het later gemakkelijk kan
worden uitgebreid met andere woningcorporaties en andere
gemeenten.
4. Intussen heeft het college natuurlijk allang het criterium
“duurzaamheid” toegevoegd aan het format raadsvoorstel
en is het personeel geïnformeerd hoe hier mee om te gaan.
De inmiddels aangewezen beleidsmedewerker duurzaamheid speelt hierin natuurlijk een belangrijke rol.
5. In elk nieuw en herziene bestemmingsplan komt een
paragraaf over duurzaamheid.
6. Duurzaam bouwen wordt als uitgangspunt opgenomen in
de projectdefinities van bouwprojecten als: de Smis in
Duizel, de Rosdoek in Wintelre, starterswoningen aan de
Hoolstraat en de nieuwe gemeentewerf.
7. Energie wordt een speerpunt bij de toetsing en controle
door Bouw- en Woningtoezicht.
Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan een wettelijke
energienorm, we moeten zeker weten dat wat op papier

wordt voorgesteld in de praktijk ook werkelijk wordt gerealiseerd.
8. Per 1 januari 2008 moet voor elk gebouw bij een bewoners- of eigenaarswissel een energiecertificaat worden
overlegd. Daarin staat de energieprestatie van dat gebouw.
De gemeente samen met de woningcorporaties laat voor álle gebouwen in de gemeente een energielabel vaststellen.
Dat wordt dan één opdracht aan één bureau, zodat de prijs
per label relatief laag kan zijn. In de gebouwen van de gemeente zelf hangt de gemeente dit label op, zichtbaar voor
het publiek. Voor de andere gebouwen geldt dat de eigenaren, wanneer ze het nodig hebben, dit certificaat voor een
lage prijs bij de gemeente kunnen kopen. Een voordeel
voor de burgers, maar ook een voordeel voor de gemeente.
Die weet in een keer hoe de gemeente er als gebouwde
omgeving energetisch voorstaat. De gemeente beschikt zo
over een perfecte nulmeting en kan op basis daarvan haar
klimaatbeleid formuleren.
Een energiecertificaat is 10 jaar geldig; in 2018 doen we
het weer en kunnen we zien wat we bereikt hebben.
De gemeente gaat deze 8 stappen dus uitvoeren (de opdracht van
de raad aan het college is duidelijk) en als ze daarnaast het stof
van onze moties van vorig jaar afpoetst, dan weet ze van aanpakken. De € 46.000 die al gereserveerd is voor het schrijven
van een plan van aanpak over klimaatbeleid en duurzaamheid
kan nu op een veel effectievere manier in duurzaamheid geïnvesteerd worden.
Misschien dat we volgend jaar niet opnieuw, teleurgesteld,
moeten gaan zeuren over duurzaamheid. Misschien dat de
gemeente in 2008 wél laat zien dat duurzaamheid niet alleen met
de mond beleden moet worden. Aan ons zal het niet liggen, wij
kijken niet alleen naar Nu, wij kijken ook naar Later!
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