Agendapunt 3 10-7-2017: Ambitiedocument energietransitie.
Inspreken A.P. ter Veen
Met dit inspreken wil ik jullie vragen de uitdaging aan te gaan en daadkrachtig te zijn,
door in te stemmen met dit ambitie document. Ik zeg:
“De schouders eronder en gaan met die banaan!”
Het ambitiedocument spreekt erover dat we 50 jaar geleden in korte (10 jaar) tijd
overgegaan zijn van kolen naar gas. Gas werd toen gezien als een vele malen
schonere energiebron.
In 1987 beschreef de VN-commissie Brundtland de noodzaak tot duurzaamheid. Zei
zeiden: ‘Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen, (met name
fossiele energie) waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de
toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; en
de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar
grenzen.”
Datzelfde jaar (1987) was er een duurzame doorbraak: een windmolen die 3.2 MW
kon opwekken in 95% van de tijd. Dit was een grote stap in het onafhankelijk worden
van fossiele brandstoffen.
In 1999 was er weer een duurzame doorbraak: Een zonnecel met het rendement van
36%. Er zijn nog meer duurzame doorbraken te noemen en deze ontwikkeling gaat
vandaag de dag nog steeds door.
Daarnaast werd er in de loop van de afgelopen 30 jaar zorgvuldig nagedacht hoe
duurzaamheid in de samenleving te integreren. Dit heeft geresulteerd in vele
mondiale VN-conferenties.
Nederland zat ook niet stil. Er zijn meerdere NMP’s (nationale milieubeleidsplannen)
opgesteld. De eerste 25 jaar geleden, daarmee zette Nederland zich internationaal
op de kaart en deze MNP werd in meerdere talen vertaald.
24-8-2015 Zwolle Lokaal: Het amendement Zwolle Klimaatneutraal is aangenomen.
In deze motie werd opgeroepen dat verduurzaming extra actie en daadkracht
behoeft. (ingediend door Sw). Om dit in debatstijl samen te vatten: ”Ik concludeer dan
ook dat juist de indieners en in stemmers met dit amendement, zeer content zijn met
de visie die u voorligt.”
Op 29 december 2016 heeft de Raad de motie duurzame energie aangenomen;
Op 19 april 2017 was er een stadgesprek waar de mening van burgers werd
geïnventariseerd. Daaruit kon geconcludeerd worden dat de energietransitie niet ter
discussie staat en van de gemeente wordt een leidende en regisserende rol
verwacht.
Op 29 mei werden de uitkomsten van dit stadsgesprek besproken binnen de
gemeenteraad. Tijdens het debat is namens het college toegezegd dat nog voor het
zomerreces een visiedocument aan de raad wordt aangeboden.
Deze ligt nu voor u.

Ik vraag u na deze zorgvuldige overwegingen de afgelopen 30 jaar… Zowel globaal,
nationaal, als regionaal….Na te hebben geïnventariseerd wat de burgers, bedrijven
en organisaties van Zwolle vinden en willen nu daadkrachtig te zijn, zoals dat ook
voorgesteld is in het amendement van 2015.
Ik vraag u daarom zonder uitzondering in te stemmen met deze visie, zodat we
later kunnen zeggen: “10 Juli 2017 dát was het moment dat de héél de
gemeenteraad van Zwolle vóór duurzaamheid ging”.
Ik dank u voor de aandacht.

