Bijdrage D66 Tynaarlo Perspectievennota 2016
Voorzitter,
Duurzaamheid
Landelijk is er een ambitie om in 2050 alle energie duurzaam te produceren. Energieneutraal. Het
college heeft in Tynaarlo een nog wat strakkere ambitie ingezet: energieneutraal in 2030. Dit lijkt
nog ver weg, maar om dit te halen moeten we tot 2030 elke drie maanden een veld zonnepanelen
bouwen, zo groot als er nu gepland is op het vliegveld.

Er zal dus creatief nagedacht moeten worden. Nou ja, creatief. Zo creatief hoeft dat nu ook weer
niet: 10 Minuten achter de PC, en je hebt zo 100 voorbeelden van gemeenten waar duurzaamheid
echt wordt aangepakt.

Langs de A7 liggen er drijvende zonnepanelen op open water, die meedraaien met de zon.
In Groningen Stad gaan ze gemeentelijke gebouwen voorzien van geveltuinen.
In Noord-Deurningen wordt met biogascentrales het hele dorp energieneutraal gemaakt. In 2020.
Stillere, lagere, efficientere windmolens van maximaal 15 meter hoogte die in een landschap met
hoge bomen niet opvallen en waarvan 3 een flink agrarisch bedrijf van energie kunnen voorzien.
Of nautilusschelpen in plaats van wieken.
Daarom wil D66 graag weten wat de plannen zijn van het college, om de komende jaren te
komen tot echte duurzaamheid, en om de eigen doelstellingen te halen? Want met een
zonnelening waar 82 huizen in twee jaar van zonnepanelen zijn voorzien, komen we er niet. En
ook de andere duurzaamheidsleningen voor verenigingen en scholen zullen, hoe blij wij als fractie
er ook mee zijn, het doel niet binnen handbereik brengen.

Maar kijk ook naar minder gebruik. Duurzame straatverlichting. Isolatie van huizen. Beter openbaar
vervoer. Misschien moeten we met een half oog maar naar de chauffeurloze bus in Appelscha
kijken.

We zijn op de goede weg, maar om de ambities te halen moeten we hard aan de slag. D66 wil
graag dat de gemeente een voorbeeldsfunctie heeft op het gebied van duurzaamheid.
Kan het college daarom een lijst maken van gemeentelijke gebouwen die geschikt zijn voor
zonnepanelen en/of geveltuinen, en waterpartijen geschikt voor zonnepanelen?
Is het college het met D66 eens dat het een goed idee zou zijn om leerlingen van het Terra
College in te zetten voor het vinden en uitwerken van goede, nieuwe ideeen?

Communicatie
Voorzitter, wat we leren van succesvolle voorbeelden over duurzaamheid is dat dit het beste lukt
samen met inwoners. Maar eigenlijk geldt dat voor alles. Helaas heeft onze fractie soms het gevoel
dat het college geen draagvlak creëert, maar ondermijnt.

Over het communiceren van het financieel overschot in april heeft onze fractie het al vaker gehad.
Wij snappen heel goed dat het lastig te begrijpen is dat er bezuinigd moet worden, als je leest
“Gemeente Tynaarlo houdt onverwacht 6,1 miljoen euro over.”
Bij het oude gemeentehuis in Paterswolde wordt er een plan gepresenteerd dat leidt tot onrust, dat
in onze ogen onnodig lang heeft standgehouden.
Een Bewonersnieuwsbrief Ter Borch afgelopen week heeft niet voorkomen dat er al veel verhalen
de wereld in zijn geholpen. Er had meteen na het coördinatiebesluit een brief verstuurd kunnen
worden. D66 is blij met verkeerslussen op de Borchsingel, maar we kunnen ons voorstellen dat
bewoners argwanend zijn, als men nu al motoren ziet die gebruik maken van de wel heel erg
mooie bochtjes.
In Donderen heeft de gemeenschap zelf een plan opgesteld voor het behoud van de jeugdsoos.
Een initiatief van onderop. Precies zoals we dat graag zien. Echter, ons werd verteld dat de
gemeente in eerste instantie niet langs wilde komen om te praten.

Persoonlijk contact wordt heel erg gewaardeerd en kan onrust voorkomen, maar zowel ambtelijk
als bestuurlijk lijkt het nog niet altijd goed te gaan.
Graag horen we daarom van het college hoe zij dit beter wil gaan aanpakken.

Gaat er dan niets goed in de communicatie? Jazeker wel. Bijvoorbeeld de aanpak van het
bestemmingplan Zuidlaren in dit voorjaar, met een digitale ‘viewer’. Is het college van plan, op
basis van deze proef, deze methodiek vaker toe te passen?
De aanpak van de supermarkt in Ter Borch is in principe ook een goede: nog geen vast plan, maar
eerst de bewoners aan het woord laten voor we gaan uitwerken. D66 kijkt dan ook graag uit naar
de resultaten hiervan.

De klankbordgroepen Zuidlaren en Eelde hebben goed werk verricht. Eerlijk gezegd lijkt het ons
geen overbodige luxe dat een dergelijke groep zich ook gaat organiseren in Ter Borch. Ze waren
aanspreekpartner, waarmee voor- en tegenstanders van diverse plannen een mond hebben
gekregen en ze dus niet op de barricades hoefden te gaan staan. Is het college het met D66
eens dat deze groepen een toegevoegde waarde hebben voor de besluitvorming?

Op de wat langere termijn ziet D66 wel wat in het beschikbaar stellen van budgetten aan kernen,
of wijken. Gebiedsgericht werken. Waarmee inwoners zelf niet alleen kunnen zeggen wat ze
willen, maar dat ze daar ook zelf het geld voor krijgen.
Hoe denkt het college over deze aanpak?

D66 is blij dat het college onze motie van vorig jaar heeft uitgewekt, zodat inwoners mee kunnen
praten over de begroting 2017. We zijn erg benieuwd naar de resultaten met de Begrotingswijzer
van Pro Demos. De opmerking dat mogelijke inbreng binnen de kaders van het collegemanifest
zou moeten blijven, verwonderd ons echter en zien wij toch als beperkend. Het idee was juist dat
inwoners alles kunnen aandragen. De beslissing ligt bij de Raad. Die maakt de uiteindelijke
afweging, en de weging met het collegemanifest.
Aangezien het initiatief uit de Raad komt, hoor ik graag van onze collegafracties wat zij
vinden van deze beperking.

Kunst en Cultuur
Voorzitter, wij kijken als fractie heel erg uit naar Tynaarlo als culturele gemeente. Een mogelijkheid
om onze mooie, groene gemeente op de kaart te zetten. We begrijpen dat er veel participatie is, en
dat er veel ideëen zijn ingediend die laten zien hoe sterk het culturele veld is. We zijn daarom
benieuwd of het financieel haalbaar blijft met zoveel ideëen, en of er een strakke planning
op te maken is.

Het college, de raad en wij als fractie hebben talloze reacties ontvangen van inwoners over de
toekomst van de bibliotheek. Als fractie hechten wij aan een duurzame oplossing. D66 hecht aan
het behoud van de bibliotheekfunctie in de drie grote kernen. Op korte afstand van de centra.
Voldoende aanbod van boeken. Daarnaast de bibliotheek op school, want lezen begint bij de
jeugd. Verder zijn er natuurlijk de andere functies die op dit moment door de bibliotheek worden
uitgevoerd, waarvoor D66 zal proberen, met deze Raad, extra geld te vinden.

Afsluitend
Voorzitter,
Het is vandaag een unieke behandeling van de Voorjaarsbrief en Perspectievennota. Normaal
kijken we alleen vooruit naar de komende jaren. Maar nu mogen we ook kijken naar extra uitgaven

in het huidige jaar. We zien de beantwoording van het college voor nu graag tegemoet en zullen in
de tweede termijn nog wat aandacht besteden aan de Notitie Nieuw Beleid.

Tot zover.

