Energiek naar een transitievaardige stad
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Geachte Raad,
Inspreken is een gelegenheid voor Zwollenaren om iets onder de aandacht te brengen, om een
vraag te stellen, een statement te maken of om ongenoegen te uiten. Ik wil vandaag deze plek
gebruiken om mijn dank uit te spreken.
Het Stadsgesprek op 19 april 2017 had als titel Energie(k) met de k tussen haakjes.
Op uw bijeenkomst op 29 mei heb ik ervoor gepleit om die haakjes om de k weg te halen en om
de energietransitie met elkaar energiek aan te gaan.
Ik ben verheugd dat het ambitiedocument dat vanavond voorligt de titel “Energiek” – zonder
haakjes – heeft gekregen. Of de keus voor die titel direct te herleiden is tot mijn interventie, weet
ik niet. Dat is ook niet relevant. Dat het deze titel heeft gekregen vind ik super.
Bedankt daarvoor!
Ik heb er toen ook voor gepleit om de drie actielijnen die nu in hoofdstuk 5 staan van het
ambitiedocument “Energiek” aan te vullen met een vierde actielijn: Zwolle transitievaardig
maken. Dat pleidooi heeft het ambitiedocument niet gehaald. Het kan verkeren…
Natuurlijk vind ik dat jammer. Niks menselijks is mij vreemd…😊
Maar willen we werkelijk een transitie en niet alleen de bordjes verhangen, niet alleen fossiele
energiebronnen verruilen voor zon, wind, water en waterstof dan is er meer nodig.
Daarom ben ik vandaag ook hierheen gekomen om u te laten weten dat ik, samen met anderen,
concreet aan de slag ben gegaan om de transitievaardigheid van de stad te vergroten. Transitie
is – zoals de Indianen dat verwoorden – “zeven generaties vooruitdenken”. Dat zijn we niet
gewend, maar dat is wel nodig om het met elkaar de komende 30 jaar vol te houden. Én het is
nodig om te voorkomen dat we in al onze duurzaamheidsijver geen nieuwe wereldproblemen
gaan creëren, die onze kinderen en kleinkinderen gaan erven.
Heel Zwolle transitievaardig maken is de ambitie. We gaan er mee aan de slag. U zult ervan
horen. Sterker nog: u zult er mee te maken krijgen en er niet omheen kunnen. Want heel Zwolle
transitievaardig maken daar hoort de gemeenteraad ook bij.
En tot slot, geachte raad, steeds meer inwoners, organisaties en bedrijven willen voor
duurzaamheid gaan of gaan al voor duurzaamheid. Wij Zwolse inwoners, organisaties en
bedrijven zitten niet te wachten op nog een stadsgesprek, nog een rondetafelconferentie, nog
een peiling of enquête over onze duurzaamheidsbehoeften. Dat hebben we u allemaal al
veelvuldig laten weten.
Geef ons een visie en een kader en vooral: laat ons weten waarin gemeenteraad en B&W
bondgenoot wil zijn in het verduurzamen van de stad. Wij gaan de stad duurzaam maken en
hopen dat u met óns meegaat op die weg.
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Dus samengevat:
Dank voor de titel Energiek op het ambitiedocument.
De stad is nog niet transitievaardig, maar dat gaan we veranderen.
Aan u de uitnodiging om met óns mee te doen in het verduurzamen van ons mooie Zwolle.
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