Inbreng Raad gemeente Dalfsen, dd. 6 februari 2017
Spreker: Timo Veen namens Duurzaam Hoonhorst
Beste Raad en College,
Wij zien als Duurzaam Hoonhorst een koerswijziging in uw kadernota Duurzaamheid van
duurzaam naar leefbaar en van CO2 neutraal naar energieneutraal. Dat is prima, daar is niets
mis mee. Kijkend naar uw ambitie zit dit, het stuk lezende, vooral in woorden en veel minder in
concrete doelen.
U beperkt zich met concrete doelen alleen tot uw eigen invloedssfeer, namelijk de
gemeentelijke organisatie. Dat brengt ons in verwarring, want wat bedoelt u nu met energie
neutrale gemeente Dalfsen? De gemeente als geheel (inwoners, bedrijven en mobiliteit) of
alleen uw eigen organisatie?
Prima om naar energie neutraal te bewegen, alleen SMART doelstellingen ontbreken.
Om energieneutraal te worden sluit u naast de 3 geplande windmolens verdere bouw van
windmolens uit. Dat kan en is aan u, alleen betekent een geweldige opgave om met
zonnepanelen-velden energieneutraal te worden. Honderden hectares bos- of landbouwgrond
vol leggen met duizenden panelen dus. Uit eigen ervaring weet ik hoeveel moeite het kost om
14 panelen in het veld te plaatsen en dat dit zelfs in Hoonhorst tot meerdere bezwaren leidt.
Wanneer u uw ambitie serieus neemt kunt u het zich dan wel veroorloven om windmolens uit te
sluiten? U maakt het uzelf in ieder geval wel erg ingewikkeld.
En dan tot slot. In uw ambitie geeft u aan koploper te willen zijn. Qua energieprestatie staat
Dalfsen nu op plaats 199 van de ongeveer 400 gemeenten in Nederland. Dus een middenmoter.
U wilt de GDI-index hierbij hanteren. Alleen die meet maar zeer beperkt de energieprestatie.
Van de 24 parameters zijn er maar 4 of 5 gericht op energie. Is dat nu helemaal netjes?
In een metafoor het volgende. U wilt voetballen in de top en dat gaat u meten aan de hand van
het aantal scholen in de gemeente. Want uw redenatie lijkt erop dat veel scholen leiden tot veel
kinderen, en met veel kinderen meer kans op kinderen die kunnen voetballen, mogelijk zijn een
paar erg goed en zo speelt u top-voetbal. Snapt u het? Ik ook niet. De GDI-index is daarom geen
transparante meting passend bij uw ambitie om energieneutraal te worden.
Het alternatief voor deze nota, zoals u dit bij uw voorstel noemt, is om niets te doen. Dit leidt er
automatisch toe dat de huidige doelstellingen worden voortgezet. En dat kan nog wel eens een
aantrekkelijke variant zijn.
Ik dank u wel.

