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Geachte raadsleden, college, overige aanwezigen 

 

Vanuit de Stichting Duurzame Vecht vinden we het goed dat er nu een duurzaamheidsvisie wordt 

vastgesteld. Daarmee geeft u een duidelijk signaal af over de duurzame intenties die u als gemeente 

heeft. Daarna komt er een uitvoeringsprogramma met concrete activiteiten. Wij zijn als Stichting 

Duurzame Vecht zeer benieuwd op welke termijn het duurzaamheidsprogramma in een eerste vorm 

startklaar is. Wij hopen dat het er snel komt. 

 

Een duurzaamheidshuis kan in dat programma een belangrijke functie vervullen.  

Stichting Duurzame Vecht ziet dat duurzaamheidshuis primair als een bruisende en inspirerende 

“cloud” waar men kennis kan delen en ophalen, waar je contacten op kunt doen en die de vele 

initiatieven die er zijn binnen onze gemeente ook in daden omzet. 

Want het bruist al duurzaam in onze gemeente, in vele kernen zijn er plannen of initiatieven. Als SDV 

horen en merken we dat via onze buurtambassadeurs. Dat zijn er momenteel al twaalf. Verder zijn 

o.a. de ondernemersverenigingen, de woningbouwcorporaties, de gemeente en provincie onze 

partners waarmee de eerste stappen zijn gezet voor een duurzame samenwerking.   

Wij zijn al begonnen om een “duurzame cloud” te vormen. Een eventueel fysiek huis volgt daar dan 

vanzelf uit. 

 

Onze Stichting kan en wil een rol vervullen als onafhankelijke kwartiermaker en facilitator van een 

duurzaamheidshuis. Onze doelstelling is immers om te komen tot een versnelling van de 

verduurzaming in onze gemeente. 

Als Stichting willen we ook ons eigen bestuurlijke draagvlak binnen afzienbare tijd verder verbreden.  

Breed genoeg om die geschetste rol goed en onafhankelijk te kunnen vervullen. 
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Er valt nog een hoop te winnen door het nog meer leggen van verbindingen, uitwisselen en bundelen 

van kennis en vooral ook concreet oppakken en ondersteunen van initiatieven vanuit onze lokale 

samenleving. 

Ideeën en initiatieven zijn er, kennis is ruimschoots voorhanden. Er kan ook kennis op specifieke 

onderwerpen worden opgehaald buiten onze gemeente. Beter goed geleend dan slecht verzonnen. 

Geslaagde projecten zullen ook anderen inspireren, wat kan leiden tot een duurzaam sneeuwbal 

effect.  

En: Zou het niet mooi zijn als we van onderaf de energie weten te genereren zodat we de doelstelling 

in de visie die nu voorligt, ver kunnen overtreffen? 

 

 

Als Stichting Duurzame Vecht adviseren wij dan ook om de doelstellingen in de visie op te nemen als 

een “minimum” en zeker niet als een “maximum”. Als we samen de schouders er stevig onder 

zetten, dus ook u als vertegenwoordigers van de gemeente, zou het ons niet verbazen als onze 

gemeente binnen afzienbare tijd duurzaam kan excelleren. 

Samen op weg naar een sociale, groene samenleving die onze aarde niet verder uitput. Kort gezegd 

een heel plezierige en houdbare samenleving. 

Een tweede advies vanuit Stichting Duurzame Vecht is om zo snel mogelijk te komen tot concrete 

stappen. Dat betekent ook het beschikbaar stellen van geld, inzet van mensen en andere middelen 

om lokale duurzame initiatieven te helpen, te faciliteren en te ondersteunen. Hier geldt zeker: 

“Practice what you preach”.  Niet alleen binnen de eigen organisatie maar ook naar de burgers. 

Verras ze met een snel en effectief opererende participatieve gemeentelijke organisatie. Verbaas de 

gemeentecriticasters. Dat zijn degenen die bang zijn dat het betrekken van de gemeente alleen maar 

remmend werkt. En er zijn heel wat mensen die zo denken.  

Laat ze zien dat het deze mooie gemeente menens is om echt te verduurzamen.  

 

Dat zal zich dubbel en dwars terugbetalen! 

 


