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Inhoud reactie:
In uw Open Brief van 4 april jl. vraagt u de Wolder
gemeenschap om input te leveren voor het Raadsbreed
Programma 2018-2022.
Vanuit de energie coöperatie energieKansen voldoen we
graag aan dit verzoek.
We richten ons uiteraard op het onderdeel
duurzaamheid en dan vooral op de energietransitie.
Graag willen we in het programma aandacht voor het
volgende:
Lokale initiatieven willen soms projecten ontwikkelen
waarvoor een vergunning van de gemeente nodig is
(bijvoorbeeld een omgevingsvergunning). Aanvraag van
een vergunning vereist een legesbetaling vooraf. Vaak is
dat moeilijk te realiseren omdat uitvoering van het
project afhangt van het al dan niet krijgen van een
vergunning (bijvoorbeeld SDE+ subsidie voor een
zonneweide) en de financiering van het project pas rond
te krijgen is als de subsidie is toegekend.
Onze suggestie is derhalve dat legesheffing op lokale
energie initiatieven achterwege blijft, of drastisch wordt
gereduceerd en pas invorderbaar als het project
doorgang vindt.
De gemeente De Wolden zou binnen de eigen
organisatie misschien ook (nog) energie bewuster
kunnen worden, bijvoorbeeld door alle gemeentelijke
gebouwen energieneutraal te maken en/of via een
energie management systeem het energieverbruik te
monitoren.
In de provincie Groningen kunnen (agrarische)
ondernemers binnen het bouwblok windmolens van
beperkte hoogte plaatsen. Wij stellen voor om een
dergelijke regeling ook in de gemeente De Wolden
mogelijk te maken.
De gemeente zou het mogelijk kunnen maken om deel
te nemen in de financiering van duurzame lokale
initiatieven. Zo heeft de gemeente Emmen samen met
de Drentse Energie Organisatie (DEO) een zonnepark
project in de gemeente voor 50% gefinancierd tegen
1% rente. DEO financiert de andere 50% tegen
hetzelfde percentage. Hierdoor wordt het mogelijk dat
ook inwoners met een bescheiden inkomen zonder eigen
vermogen deel kunnen nemen aan een energieproject
(bijvoorbeeld een postcoderoosproject).
Ditzelfde zou kunnen gebeuren voor particuliere
initiatieven voor energieprojecten (meer actieve
deelname aan de energieleningsprojecten van de
provincie en een duidelijke marketing voor dit product).
Wij vragen van de gemeente een voortzetting van het
huidige beleid op de ondersteuning van lokale
initiatieven, zowel inhoudelijk, procedureel en financieel.
Overigens wensen wij de nieuwe gemeenteraad veel
succes met het opstellen van een sociaal en duurzaam
Raadsprogramma 2018-2022. Uiteraard praten en
denken wij graag mee over de toekomstige

ontwikkelingen en besluiten op dit gebied.
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3.

Koekangerv
eld

Linde

ik reageer op de open brief aan de Woldense
Samenleving.
Jullie voorstel lijkt me een mooi initiatief.
Mijn man Sjoerd en ik zijn geïnteresseerd om mee te
denken/praten over de onderwerpen betreffende
duurzaamheid (Sjoerd) en maatschappelijke participatie
(ik). Ik heb opgemerkt in mijn praktijk, maar ook in het
dorp Koekangerveld, dat er veel ouderen zijn die zich
eenzaam voelen en het idee hebben het in hun eentje
niet (goed) te kunnen redden, terwijl ze wel de potentie
hebben. Wellicht zou het fijn zijn als deze mensen wat
meer besef zouden kunnen krijgen dat hun zelfredzaamheid erg goed mogelijk is. ik heb daarover wel
ideeën.
In reactie op uw open brief willen we graag twee extra
thema’s toevoegen aan de vijf die u heeft geformuleerd.
Het eerste is ‘Wij maken De Wolden nog mooier’.
Wij bepleiten voor de komende bestuursperiode een
doordacht en doelgericht beleid dat er op is gericht het
uiterlijk van onze gemeente verder te verbeteren.
Daarbij gaat het om landschap, architectuur,
monumentenzorg, inrichting van openbare ruimte,
erfgoed, kunst, enz.
Inwoners willen trots zijn hun leefomgeving. Toeristen
komen alleen als de omgeving meerwaarde biedt.
Buurgemeenten mogen best een tikkeltje jaloers zijn.
Het tweede thema is: ‘Wij maken De Wolden nog
leuker?’
Wij willen graag dat De Wolden veel werk blijft maken
van cultuur.
De Wolden moet immers aantrekkelijk zijn. Voor
jongeren om er te blijven. Voor toeristen om er te
komen. Voor forensen om er te wonen. En voor alle
inwoners die voor hun cultuurgenot niet perse steeds
naar de grote buurgemeenten willen.
In onze gemeente moet regelmatig ‘iets te doen zijn’.
Soms het voor de hand liggende. Soms het
onverwachte. Soms het gemakkelijke. Soms het
moeilijke.
En daar zijn ook culturele voorzieningen voor nodig.
Podia bijvoorbeeld, waar kleinschalige theaterproducties
een plek kunnen krijgen. En in de vier grote kernen een
echte brede bibliotheek, een plek waar taal,
taalvaardigheid, lezen en leesvaardig centraal staan.
In de vorige raadsperiode is met de cultuurexplosie een
hele mooie aanzet gegeven voor nieuw elan. Het is nu
zaak dat verder uit te bouwen en te bestendigen, om de
verschillende initiatieven de kans te geven vaste voet te
veroveren bij het publiek.

