Bijdrage D66 Tynaarlo Najaarsbrief 2016 en Begroting 2017
Voorzitter,

D66 dankt het college voor de duidelijke begroting en groeinotitie en is blij dat het financiële
perspectief van onze gemeente er aanzienlijk beter uitziet.

Maar voor mijn fractie ontbreekt er een zeer belangrijk thema: de duurzaamheid. Dit college
heeft hoge ambities om Tynaarlo al in 2030 energieneutraal te krijgen. Met het tempo waarin
wij hier op opereren halen we dat in de verste verte niet zoals wij in het voorjaar al
geconstateerd hebben. Het is nu tijd voor daden i.p.v. woorden en allerlei visienota's. In
landelijke en provinciale ranglijstjes scoren wij matig.

Laten we de vijfjesminnetjes cultuur ombuigen naar een acht. Veel energie wordt gestoken
in grootschalige projecten met onzekere afloop. De start moet volgens mijn fractie zijn bij
onze inwoners: bottom up. We hebben een accoord gesloten over gebiedsgericht werken en
de nieuwe Omgevingswet komt eraan in 2018/2019 en dus een prima basis om nu op korte
termijn hier serieus werk van te maken in alle dorpen, wijken en buurtschappen. In de
groeinotitie staat dat Tynaarlo faciliterend wil zijn naar haar inwoners. Deze aanpak past
daar naadloos in. Naast doelstellingen als zoveel mogelijk zonnepanelen op alle
woonhuizen, bedrijven en nutsinstellingen wil D66 graag onderzoek naar de mogelijkheden
naar biogas uit vergistend maar ook uit koeienpoep, geothermische energie en kleinschalige
windenergie. Het college heeft ons een notitie toegezegd over meer grondstoffen uit afval
maar navraag geeft dat in onze gemeente nog te weinig mensen hun afval scheiden wat tot
te volle grijze containers leidt. Daar valt nog een enorme slag te halen door een andere
mindset bij onze inwoners.

Ook ziet D66 nog kansen voor beter gebruik van het OV. De oostelijke helft van onze
gemeente wordt door de Qliner prima bediend met een snelle verbinding naar Groningen. In

december van dit jaar komen er nieuwe lijnen bij van Haren naar het Martiniziekenhuis met
omliggende kantoorparken, Martiniplaza en de Gasunie met de kantoren er om heen en
Paddepoel met de universiteit en hogeschool. Wij pleiten er voor de carpoolplaats bij de A28
in Tynaarlo uit te breiden tot een volwaardig transferium zodat de dorpen Vries, Donderen,
Tynaarlo en Zeegse een snelle busverbinding hebben met diverse bestemmingen in de stad
Groningen en ook hier geldt dat het momentum uitstekend is gelet de werkzaamheden aan
de zuidelijke rondweg welke 2017/2018 manifest worden. Op regionaal niveau zijn er
plannen om een kostenreductie te bereiken op het WMO- en scholierenvervoer. De
gedachte is om door middel van een hub meer mensen welke naar het ziekenhuis moeten of
scholieren naar speciaal onderwijs gebruik te laten maken van het OV. Dat gaat een
gemeente tonnen opleveren, en is voor het zelfredzaamheidsgevoel van scholieren van
bijzonder onderwijs zeer goed zoals uit proeven in Noord-Groningen is gebleken. Daar past
een transferium in Tynaarlo prima in.

Naast particulieren wil D66 graag dat de gemeente samen met ondernemers wat er bij hen
mogelijk is aan energiebesparing aleer er uit de Omgevingswet eisen aan hen gesteld
worden welke zij op korte termijn dienen door te voeren op straffe van allerlei boetes. Nodig
is dat wij haast maken met de aanpak. Echter niets nieuws onder de zon: vele gemeenten
liggen een straatlengte voor op Tynaarlo en daar kunnen we veel kennis weghalen. Wat
goed gaat en wat niet. Mijn fractie zal een tweetal moties indienen om een en ander mogelijk
te maken. Wij vragen voor de jaren 2017 en 2018 jaarlijks € 125.000 om het vliegwiel in
werking te stellen. Dit geld zou moeten komen uit de laatste meevaller van ruim 3 mio. Deze
aanpak is goed voor het milieu, de portomonee van onze inwoners en ondernemers en
uiteindelijk goed voor de werkgelegenheid in onze gemeente en regio. Wij vragen het
college in het vroege voorjaar van 2917 met een plan van aanpak inclusief marsroute te
komen.

Tot zover voorzitter.

8 november 2016
Armand Jennekens
Fractievoorzitter D66 Tynaarlo

