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Motie Doorzetten op duurzaamheid

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 4 november 2021;

Gelezen het raadsvoorstel Begroting 2022 gemeente Doetinchem;

constaterende dat:
- het college met haar raadsmededeling van 12 mei jl. over de

Uitvoeringsagenda Doetinchem natuurlijk duurzaam (2021-39) een goed
overzicht geeft van de diverse activiteiten vanuit de gemeente en ook blijk
geeft daadwerkelijk stappen te zetten naar een duurzaam Doetinchem;

- deze uitvoeringsagenda aanknopingspunten geeft om verdere concrete
stappen te zetten in de verduurzaming van de Doetinchemse samenleving;

overwegende dat:
- de transitie op het gebied van duurzaamheid, net als andere grote

veranderingen, tijd, bewustwording en acceptatie vraagt en het niet meer
aan de orde is óf we gaan verduurzamen door met zon en wind energie op
te wekken en de warmtetransitie aanpakken, maar hoé we dat gaan doen;
de mate van participatie van individuele inwoners (collectieven), bedrijven
en financiële instellingen bepalend is voor de acceptatie van initiatieven op
het gebied van duurzaamheid;
gemeenten, provincie, waterschap en regio's in deze transitie een
belangrijke en zelfs een aanjagende positie moeten innemen met een
realistisch meerjarig uitvoeringsprogramma;
er op tal van punten nog concretere doelstellingen en activiteiten te
formuleren zijn die niet in de genoemde raadsmededeling staan vermeld;
de politieke partijen in Doetinchem eveneens een actieve rol moeten
spelen in het beheersen van het klimaatprobleem;
duurzaamheid meer is dan de energietransitie en de circulariteitsagenda te
weinig gericht is op de toepassing van biologisch geteelde grondstoffen
dan wel biogene afvalstromen waarmee biobased materialen zijn te maken
voor bouw en chemie en waarmee ook de regionale landbouw kan
profiteren van aanvullende verdienmodellen;

verzoekt het college:
in het tweede kwartaal van 2022 een aparte bijeenkomst met de raad,
bedrijven en relevante ketenpartners te organiseren om met elkaar vanuit een
gedeeld urgentiebesef te onderzoeken op welke wijze het college zijn rol op
het thema duurzaamheid kan doorzetten;

en gaat over tot de orde van de dag.
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