D66 reactie op Discussienota
‘Nieuwe kaders duurzaamheidsbeleid’:
Procesvoorstel:
Hoe moet het er uit zien? (uitgangspunten)
 Akkoord met terugbrengen naar 4 hoofdthema’s: (opgave blijft in grote lijnen gelijk aan
ambities uit de Almelo Acht, waar veel overlap in zat)
1. laag energiegebruik en herwinbare energie
2. schone en gezonde lucht
3. circulaire economie
4. klimaatbestendige stad
 Wel een duurzaamheidsvisie ontwikkelen met duidelijke prestatie-indicatoren bij de 4
thema’s. Dus meer dan een ‘open eind agenda’. Niet het ‘hoe’ invullen, maar de doelen
SMART maken. Gebaseerd op PPP principe van John Elkington. (balans tussen mens
(people), milieu(planet) en winst(profit)/welvaart(prosperity).
 Deze visie vaststellen voor onbepaalde tijd en periodiek evalueren en bijstellen naar
nieuwe: ‘stand van de aarde’, inzichten, instrumentarium, beleid, politiek klimaat, enz.
 De visie moet aansluiten/onderdeel worden van de Almelose omgevingsvisie, afgeleid
van de integrale omgevingswet die in 2019 van kracht wordt.
(N.B. Geen alternatief ad hoc ‘KWW’ beleid. Dan zit er geen lijn in en is het zeer
trendgevoelig en college- en ambtenaar afhankelijk. Duurzaamheidsaanpak moet voor
langere tijd bestendig zijn wil het te evalueren zijn en resultaat opleveren. Je bent als
overheid dan ook een meer betrouwbare partner in Almelo overstijgende
aanpak/projecten).
 Subsidiabele visie en voorstellen gereed hebben (2017-2023: 2-3 miljard beschikbaar
vanuit provincie).
 Verplicht jaarlijks verslag (vraagt provincie en Inspectie Leefomgeving & Transport van
ministerie van Infrastructuur en Milieu)
 Aansluiten op ambities en beleid nieuwe kabinet (groen rechts?)
 Financieringsstrategie mag niet beperkend zijn voor de ambities. Beter is om ambities als het nodig is om financiële redenen - te temporiseren dan ze af te zwakken. Als er
ontoereikende subsidies beschikbaar zijn, dan een revolverend fonds oprichten.
 Veel doelen kunnen gehaald worden zonder extra investeringen. Door huidig beleid aan
te passen en door educatie te richten op een grotere duurzaamheidsbewustwording
(omdenken, awareness).
 Inbreng raad uit de evaluatie meenemen naar de nieuwe duurzaamheidsvisie (zie
evaluatie door D66 in de bijlage)
Op welke wijze betrekken:
 Raad: periodiek evalueren en bijstellen (2x per bestuursperiode na 1 jaar en na 3 jaar)
en jaarlijks door vertalen naar doeltreffende acties/projecten via perspectiefnota en
begroting.
 College: stelt de nieuwe visie vast en legt deze periodiek geactualiseerd voor aan





Organisatie: vertaalt de evaluatie en de inbreng vanuit de raad door naar een nieuwe
duurzaamheidsvisie voor onbepaalde tijd die periodiek geëvalueerd en bijgesteld wordt.
Stemt dit af met het college.
Maatschappelijke partners: actief betrekken en mede-eigenaar maken van de Almelose
duurzaamheidsambities
Burgers: voorlichten (eigen initiatief door mentaliteitsverandering), stimuleren (met
gerichte subsidies) en daarmee ook mede-eigenaar maken.

BIJLAGE: D66 voorstellen uit evaluatie huidige duurzaamheidsbeleid.
Bijlage:

D66 Evaluatie duurzaamheidsbeleid + D66 voorstellen die
duurzaamheidswinst genereren:
Basis is informatie uit de Beleidsvisie: ‘De Almelo Acht 2010-2020’ +
afgeleid plan tot 2016:
1. Groene longen
D66:
 ‘tijdelijke natuur’ uitbreiden op lang braakliggende terreinen t.b.v. vergroten
biodiversiteit en recreatieve beleving buitengebied.
 kortgrasvelden en wegbermen waar mogelijk terug geven aan de natuur (door
ecologisch kruidenbeheer of begrazing: tegemoetkomen bijenhouderij,
biodiversiteit vergroten)
 bestaand groen afschrijven, zodat er een groenfonds (bestemmingsreserve)
ontstaat, waaruit geput kan worden als bomen, heesters, enz. aan vervanging toe
zijn.
2. CO2/klimaat (nog: zonnepark, koudewinning Leemslagenplas)
D66:
 Plannen ontwikkelen voor particulieren, bedrijven, om de beschikbare
subsidiegelden van de provincie naar Almelo te kunnen halen: o.a. zonneparken
op bestaande bedrijfsgebouwen, koudewinning Leemslagenplas, energieneutraal
bouwen,
 Verkoop Twence geeft verlies aan CO2 besparing (nu 12%) en omdat we dan
onze duurzame energie kwijtraken (14% van het totale energiegebruik). Hoe dit
gecompenseerd wordt is volslagen onduidelijk. Dit vraagt om visie en actief
beleid.
 Omschakeling bij particulieren en bedrijven naar duurzame herwinbare energie
meer stimuleren: nu nog maar 1,3% door Almelo zelf! Dat is marginaal.
 Nieuwe en bestaande bedrijven stimuleren herwinbare energiebronnen aan te
wenden (zie vb. bedrijf Unipro in Haaksbergen: evt. voorlichtingsavond
organiseren voor raad)
3. Duurzame stad (wonen/werken/groen)(nog: oplossen illegale vuilstort, achterstand
rioolrenovatie, baggerwerk, verduurzaming gemeentelijk vastgoed)
D66:
 Achterstanden wegwerken naar hoogste urgentie en effectiviteit:
o illegale vuilstort,
o achterstand rioolrenovatie (uiteindelijk doel: geen riooloverstorten meer
op het openbare water),
o baggerwerk,
o verduurzaming gemeentelijk vastgoed

 Samen met waterschap: Watersystemen in Almelo dynamisch maken t.b.v.
gezonder water en verkoeling bij warm weer (tegen hittestress):
hydromorfologisch model van de Almelose Aa (zie visie Almelose Aa) en
Weezebeek herstellen, o.a. grachten rond kasteel Almelo en Egbert ten Cate
park/begraafplaats aansluiten aan de Almelose Aa voor voldoende doorstroming
 Maximaal bomen en ondersteunend groen in de bestaande en nieuwe binnenstad
 Actief de verstening van tuinen en openbare ruimte tegengaan (combineren met
plannen voor meer groen in de woonomgeving)
 Burgerinitiatieven veel meer omarmen en faciliteren: Stichting Almelo Parkstad en
Stichting Bomenstad Almelo: ze realiseren noodzakelijke groenrenovaties en
financieren dat deels uit eigen middelen/crowd funding/enz.
 Nieuwe en bestaande bedrijven stimuleren duurzaam te bouwen en te beheren
(zie vb. Unipro in Haaksbergen: evt. voorlichtingsavond organiseren voor raad)
 Klimaat Actieve Stad (‘Living Lab’ van Waterschap en gemeenten Almelo,
Hengelo, Enschede) via PB delen met de gemeenteraad: daaruit voorlichting naar
burgers en daarna korte termijn acties uitzetten en filosofie doorvertalen naar alle
duurzaamheidsthema’s. Burgers ‘mede-eigenaar’ maken middels gerichte
campagne
 Klimaatbeheersing scholen optimaliseren (project frisse scholen)
 Tijdelijke natuur ook toepassen op kleine braakliggende terreinen in de stedelijke
omgeving.
 Mogelijkheid onderzoeken om restant gebouwen te slopen naast De Kolk
(erfgoed) en directe omgeving in te richten als duurzaam groenpark. (herstel De
Kolk borgen door de omgeving veel interessanter te maken voor toekomstige
gebruikers park)
4. Mobiliteit
D66:
 Gemeentelijk machinepark en vervoersmiddelen maximaal elektrisch maken
(elektrisch gereedschap, auto’s, busjes, enz.). Pas realiseren als er duidelijkheid is
m.b.t. het outsourcen van de uitvoerende diensten. Dan deze opgave bij Twente
Milieu neerleggen.
 Stroomlijnen goederen distributie binnenstad wel actief en planmatig begeleiden,
omdat er een relatie bestaat met de wens voor maximale groene inrichting.
 F35 project afronden: trajectkeuze maken en uitvoeren. Niet blijven uitstellen.
5. Educatie (nog: natuurhus realiseren in Hagenpark)
D66:
 Natuurhus faciliteren via een renteloze lening af te betalen door stichting
natuurhus uit de jaarlijkse NME subsidie. Dit om de enorme awareness gap op te
lossen bij de burger. Zolang het natuurhus in het Hagenpark niet lukt, zal op
termijn de duurzaamheidsvoorlichting stoppen omdat er te weinig nieuwe (lees
jongere) mensen te vinden zijn die het op de huidige locatie willen voortzetten.
De 6 clubs worden dan weer meer introverte organisaties, die alleen voor leden
activiteiten ontwikkelen.) Maatschappelijk bereik is dan nihil.
 Wie is die ‘coördinator Hagenpark inrichting’ en wat coördineert hij/zij? Stichting
Natuurhus, Stichting Almelo Parkstad, Hofkamp, St. Joseph, enz. zijn
stakeholders. Er wordt niet met al deze groepen gecommuniceerd.
6. Leefbare omgeving (nog: is continue programma)

D66:
 IBOR beeldkwaliteitsturing niet onder B niveau brengen. Extensiever beheer naar
C niveau of lager geeft meer ontevreden gebruikers van de openbare ruimte, het
geeft verpaupering en in de toekomst hoge kosten voor renovatie. Beter: Groene
Openbare ruimte extensiever en ecologischer inrichten volgens het principe
‘building with nature’. Grotendeels te bereiken door eenvoudige herinrichting en
door aanpassing van het beheer.
 Stimuleren schoolpleinen onttegelen en vergroenen. Educatieve buitenruimte van
maken. Plannen samen met scholen maken en zoveel mogelijk door en met
leerlingen uitvoeren.
 Achterstand bij bedrijven voor verplichte energiebesparende maatregelen actief
inhalen.
7. C2C (Nog: verbetering interne milieuzorg en zwerfvuil buitengebied)
D66:
 Verkoop Twence-aandelen frustreert de C2C aanpak. Vraagt om volledig nieuwe
aanpak om duurzaamheidsdoelen te kunnen halen. Nu nog onbekend.
 Omgekeerd inzamelen invoeren
 Asbestsanering moet verplicht in de gemeente in 2024 gerealiseerd zijn. Actieplan
in beeld brengen. Zo mogelijk koppelen aan het provinciaal
stimuleringsprogramma ‘zonnepanelen voor asbest’
8. (duurzame) Partners
D66:
 ‘Practice what you preach’ in eigen organisatie (geloofwaardigheid)
 Continue stimuleren duurzaamheid bij burgers en bedrijven (zie educatie)

