Amendement G1000 voor de raadsvergadering van 19 juni 2018
De raad van de gemeente Steenwijkerland; bijeen d.d. 19 juni 2018

Gelezen het voorstel 2018_RAAD_00031 t.a.v. agendapunt:
5.1
Burgerbesluit G1000Steenwijkerland het vervolg - besluitvormen
De raad heeft kunnen constateren dat de G1000 een mooie pilot is geweest voor onze gemeente. Veel
mensen hebben zich ingezet en hebben in werkgroepen waardevolle voorstellen en maatregelen
aangereikt voor Steenwijkerland om te werken aan een energie neutrale gemeente. Deze waardevolle
resultaten zijn in 21 beslispunten vertaald en vastgelegd in een reader. In het burgerbesluit zijn 13 van
de 21 beslispunten aangenomen.
Indachtig de inspraakreacties van diverse sprekers op de politieke markt van dinsdag 5 juni is
duidelijk geworden dat in de laatste fase van het G1000 traject niet alles naar wens is gegaan.
Deelnemers werden verrast door de snelheid van handelen die gevraagd werd in de laatste week om
hun ideeën te vertalen naar beslispunten. Ook is de rol van panels t.a.v. de uiteindelijke
besluitvorming anders gegaan dan ze verwacht hadden. Hun grote zorg is dat in deze fase
enthousiaste mensen teleurgesteld zijn afgehaakt en dat waardevolle ideeën die zijn afgevallen bij het
burgerbesluit in hun geheel verloren gaan.
Dat is zonde, wij zijn als raad juist ontzetten verheugd over de inzet en ideeën van alle betrokkenen.
We onderkennen dat er een burgerbesluit is genomen die aangeeft waar het meest belang aan wordt
gehecht. Maar zien graag de waardering voor de inzet van alle betrokkenen wat meer benadrukt
worden. Ook is de kans groot dat door integraal denken en werken onderdelen van beslispunten of
beslispunten goed zijn te combineren in een programma Duurzaam Steenwijkerland.
Derhalve stellen wij onderstaand amendement voor. Het eerste gedachte streepje van Beslispunt 1: De
gemeenteraad besluit:
kennis te nemen van het Burgerbesluit G1000 Steenwijkerland en met inachtneming van alle
voorstellen opgenomen in de reader, het Burgerbesluit als richtinggevend besluit vast te
stellen en het college te verzoeken dit Burgerbesluit op te nemen in een integraal Programma
Duurzaam Steenwijkerland;

Te vervangen door:
Beslispunt 1: De gemeenteraad besluit:
kennis te nemen van alle voorstellen opgenomen in de reader als waardevolle resultaten van
de G1000, en het college te verzoeken deze voorstellen als uitgangspunt te nemen voor een
integraal Programma Duurzaam Steenwijkerland waarbij de in het Burgerbesluit vastgestelde
besluiten richtinggevend zijn;
bij het opstellen van dit programma Duurzaam Steenwijkerland ook te kijken naar logische
verbindingen in de andere processen die met de energietransitie te maken hebben, zoals
Regionale Energie- en Klimaat Strategie, samenwerking met ondernemers, lokale initiatieven
etc., zodat hiermee een integrale aanpak ontstaat;
voor de uitvoering van dit programma Duurzaam Steenwijkerland te kijken naar de benodigde
programmagelden, te beginnen bij de in de Perspectiefnota 2019 - 2022 op te nemen
voorstellen duurzaamheid, om hiermee mogelijk de eerste stappen te kunnen realiseren.

