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Onderwerp: Koersdocument Duurzame Energie 2015-2018

Brummen, 18 november 2015

Geachte Raadsleden,
Positief in het koersdocument vinden wij de consistentie van uw visie om in 2030 energieneutraal te zijn. Die visie delen wij van
harte. Positief waarderen wij ook de vrijwel volledige inventarisatie van alle betrokken partijen (“stakeholders”) en hun rollen.
Wij waarderen ook de betrokkenheid van de gemeente bij het congres met Jan Rotmans op 29 april jl en de betrokkenheid bij
het Solar Park Eerbeek (stort Doonweg) en onze samenwerking met drie buur coöperaties in IJsselwind.
Wij zijn zeer echter zeer teleurgesteld en bezorgd over twee belangrijke formuleringen in het koersdocument:
“Binnen de taakvelden is het thema duurzame energie geen focusgebied”
“Nieuwe initiatieven voor lokale Duurzame Energiewinning worden gefaciliteerd, maar slechts op kosten van de
initiatiefnemer”
Hiermee lijkt de realisatie van onze gezamenlijke visie 2030 ongeloofwaardig geworden. Wij hopen dan ook echt dat dit niet de
bedoeling is. Bovendien staan in het document nergens doelen en data waarop deze gerealiseerd dienen te zijn. Fossiele
brandstoffen voor mobiliteit ontbreken eveneens.
Wij begrijpen, dat de twee zinnen zijn overgenomen uit de Perspectiefnota 2015 en dat deze voor politici en ambtenaren
gekoppeld zijn aan het stellen van financiële prioriteiten. Voor de argeloze lezer, die geen politicus of ambtenaar is, hebben die
twee zinnen echter een gevoelswaarde van “oh ze vinden duurzame energie dus niet zo belangrijk”. Daarmee dus een
ongelukkige formulering, waarover wij zeer bezorgd zijn.
Wij roepen de raadsfracties op om deze formuleringen te herzien en ook nader toe te lichten, zodat zij recht doen aan de
boodschap, die College en Raad daadwerkelijk willen overbrengen. Wij adviseren om in de tekst duidelijk te maken, dat enerzijds
in 2016 de grootste geldstromen naar de vijf taakvelden gaan (korte termijn), die eveneens in het koersdocument worden
genoemd. Anderzijds, dat de ontwikkeling van Duurzame Energie hoge prioriteit heeft met perspectief op de lange tot zeer
lange termijn met consequenties voor onze houding en handelen nu.
Duurzame Energie ontwikkeling raakt ons allen en zal de komende vijftig jaar bovenaan elke prioriteitenlijst staan. Dus voor de
korte termijn zijn de financiële prioriteiten begrijpelijk, maar duidelijker moet worden, dat Duurzame Energie ontwikkeling alles
overstijgend een hoge prioriteit heeft voor de komende decennia met als eerste mijlpaal 2030.
En “slechts op kosten van de initiatiefnemer” is ook niet realistisch, want er bestaat niet zoiets als een “gratis lunch”. In grote
lijnen is er onder de stakeholders en ook binnen onze coöperatie een grote bereidheid om de portemonnee te trekken, maar de
gemeente als betrokken partij kan niet met geheel lege handen “faciliteren”. Niet geloofwaardig in het licht van de ambitie.
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