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Twee weken geleden ontving ik hier op het DRU Industriepark een delegatie uit 
Delfzijl. Zij willen een nieuw cultuurcluster, met in ieder geval een theater en een 
bibliotheek, opzetten in hun gemeente. Toen de Delfzijlse afvaardiging de bus uit 

kwam, klonk het gelijk ‘wat is het hier mooi, zo groen’, ‘wat een mooi landschap’ 
en meer woorden van die strekking. En ook het DRU IP zelf kon op de nodige 

bewondering rekenen. Men vond het prachtig dat industrieel erfgoed zo mooi 
bewaard was gebleven en dat er op het hele terrein zo’n verscheidenheid aan 

functies en faciliteiten was en dat het er bruiste. Daar geef ik ze helemaal gelijk 
in. 
 

Met de inrichting van een Toeristisch Inspiratie Punt in het Loongebouw gaat het 

hier op het DRU Industriepark nog meer bruisen. Op het Inspiratiepunt wordt de 
bezoeker geïnspireerd om erop uit te gaan. Daarnaast gaat het dienstdoen als 

centraal ontvangstpunt voor bezoekers aan het DRU IP. De expertmeeting 
Recreatie en Toerisme, die later dit jaar plaatsvindt, zal hopelijk leiden tot het 
identificeren van kansen en hogere ambities voor onze gemeente. En daarmee 

als inspiratie dienen voor de vernieuwde beleidsnotitie Recreatie en Toerisme en 
het uitvoeringsplan dat daaruit volgt. 
 

GROEN 
Weer terug naar het mooie en groene, dat buitenstaanders keer op keer aan 
onze gemeente toeschrijven en door ons zelf misschien wel niet meer als 

bijzonder wordt gezien?! 
 

Aan toekomstige generaties willen we een leefbare wereld doorgeven en een 

schone en groene gemeente zijn. We willen klimaatverandering tegengaan en 
uitputting van grondstoffen voorkomen. En als gemeente dragen we ook ons 
steentje daaraan bij. Dit vraagt dat we op een andere manier kijken naar 

productie, gebruik en hergebruik van onze energie en grondstoffen. 
 

In Regio Achterhoek-verband hebben we 10 jaar geleden afgesproken dat we in 

2030 energieneutraal willen zijn. Wij dus ook. Elke gemeente weet wat het 
daarvoor moet doen. Dat betekent dat we energie moeten besparen en groene 

energie opwekken  
 

Wat besparen betreft… 
moedigen we onze inwoners en ondernemers aan om energie te besparen en 

leggen we uiteraard ook uit waarom. In september gaf u groen licht voor de 
toekomstbestendige lening. Deze lening maakt het voor meer mensen dan 

voorheen bij de duurzaamheidslening mogelijk om te investeren in 
duurzaamheids- en energiebesparende maatregelen, o.a. omdat geld dat in 
stenen zit, benut kan worden. U kunt hierbij denken aan isolatiemaatregelen of 

het plaatsen van zonnepanelen.  
 

Maar de lening is ook bestemd voor maatregelen die woningen 

levensloopbestendig maken, waardoor inwoners minder een beroep hoeven doen 
op de WMO én hun woning beter voldoet aan de eisen van de huidige tijd. Ook 
bedrijven stimuleren we om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Dat doen we 

onder meer samen met Achterhoek Onderneemt Duurzaam. Dat is een initiatief 
voor en door ondernemers met als doel duurzamer te ondernemen en energie te 

besparen, onder meer door scans aan te bieden. Uiteraard gaan we onze eigen 
verantwoordelijkheid ook niet uit de weg. We blijven bezig met het 
verduurzamen van onze eigen gebouwen, te beginnen met het Frank Daamen-

pand. 



 

Wat opwekken betreft… 
nodigen we uit tot het maken van plannen voor zon, wind en biomassa, waarbij 

we open staan daarbij open voor innovaties en innovatieve technieken. Eind juni 
hebt u het Uitnodigingskader Duurzame Energieopwekking vastgesteld. Hiermee 

is voor iedereen in onze gemeente duidelijk waar er kansen voor duurzame 
energieopwekking zijn en dat er bijvoorbeeld geen windmolens in waardevol 
landschap geplaatst zullen worden. 

We hebben ruimte voor 2x 30 hectare aan zonnevelden. Ik ben blij u te kunnen 
vertellen dat er voor de eerste tranche voor ruim meer dan 30 hectare aan 

initiatieven is ingediend. In 2020 stellen we de tweede tranche van 30 hectare 
open. 
Aankomend jaar stellen we een Regionale Energie Strategie op. Het doel van de 

Regionale Energie Strategie is om te komen tot een zorgvuldige keuze voor en 
ruimtelijke inpassing van duurzame energieopwekking en de energie-

infrastructuur, die nodig is voor de realisatie van de afspraken in het 
Klimaatakkoord. U hebt daar als raad een belangrijke rol in.  
 

Zoals gezegd staan we open voor innovaties. Daarom halen wij in november en 

begin volgend jaar experts naar uw raad. Experts die ons inspireren op het 
gebied van de energietransitie en circulaire economie. Uiteraard zijn onze 

inwoners daarbij ook van harte welkom. In november komen Ad van Wijk, 
hoogleraar Future Energy Systems en waterstofexpert en Marcel Beukeboom, 
klimaatgezant. Hij vertegenwoordigt ons land wanneer er internationaal over het 

klimaat gesproken wordt. Hij is het boegbeeld van het Nederlandse klimaatbeleid 
en betrokken bij de uitvoering hiervan. 
 

SCHOON 
Een andere inspiratiebron is de 14-jarige Fien Snelting uit Megchelen. Zij vroeg 
zo’n twee jaar geleden, middels een brief aan onze burgemeester, aandacht voor 

zwerfafval. Fien zette een mooie presentatie in elkaar en verzorgde sindsdien 
gastlessen op verschillende basisscholen. Ook alle eersteklassers van haar eigen 

school, het Isalacollege, kregen les van Fien. Ook onze afvalcoach verzorgt 
gastlessen op scholen en haalde hiermee zelfs het Jeugdjournaal. Het doel van 

deze lessen is bewustwording creëren voor de gevolgen van zwerfafval en wat 
jongeren hier zelf tegen kunnen doen. 
 

Er wordt werk gemaakt van de zwerfafvalaanpak; onder meer op het gebied van 

educatie, participatie, communicatie en handhaving. De projecten zijn niet alleen 
gericht op het plaatsen van afvalbakken, maar ook op prikkelen. Voor ons als 

gemeente geldt net als voor Fien: Hoe maken we onze inwoners meer bewust 
van het belang van een schone leefomgeving? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
meer inwoners zich verantwoordelijk voelen voor een schone gemeente? Want 

per slot van rekening draagt een schone gemeente bij aan een veilige gemeente, 
waar het ook prettig recreëren is. 
 

In 2016 zijn we gestart met het VANG. Van Afval naar Grondstof. Het 
uiteindelijke doel van het VANG is dat we geen afval meer hebben, maar alleen 
nog grondstoffen overhouden. Kortom circulair zijn, het doel dat het Rijk heeft 

gesteld om in 2050 te halen. Het doel om in 2020 een scheidingspercentage van 
75% te hebben, is inmiddels behaald, wat een mooie prestatie is van onze 

inwoners. In 2025 willen we dat 90% van ons afval op een juiste wijze is 
gescheiden. Eind dit jaar, begin volgend jaar beginnen we met het schrijven van 
het plan om dit doel te behalen.  

 



Intussen zitten we niet stil. We hebben geconstateerd dat er nog veel vervuiling 

is in de PMD- en de restafvalcontainers, wat een lager milieurendement 
veroorzaakt. Om de afvalscheiding te verbeteren, geven we voorlichting door 

middel van communicatie en de inzet van onze afvalcoach.  
Velen van u zijn een jaar geleden in het Upcyclecentrum in Almere geweest. In 

2020 kiezen we een scenario voor de milieustraat. Samen met uw raad gaan we 
kijken hoe ver we daarin willen gaan. De scenario’s variëren van het handhaven 
van de huidige situatie tot aan het inrichten van een volledig circulaire 

milieustraat. 
 

Circulair, dit woord is al een paar maal gevallen. We stimuleren het hergebruik 

van grondstoffen en materialen. Als gemeentelijke organisatie gaan we meer 
circulair inkopen, circulair laten bouwen. De Hoge Brug in Oer wordt circulair 
aanbesteed, we zijn aangesloten bij het project Heuvelstraat van Wonion in 

Silvolde om die straat circulair aan te pakken. Stap voor stap gaan we op weg 
naar anders denken en anders doen op het gebied van het opnieuw gebruiken 

van grondstoffen. 
 

Afval, energie: we hebben er allemaal mee te maken. Recreatie, kunst, cultuur: 
het is voor ons allemaal. Meedoen, hierover hebben mijn collega’s  al meer 

gesproken vanavond. Het is onze ambitie om iedere inwoner met cultuur in 
aanraking te brengen, in welke vorm dan ook.  

Zo kunnen basisschoolleerlingen op een laagdrempelige manier kennis maken 
met cultuur en sport via Sjors Sportief/Sjors Creatief. Via het Jeugdfonds Sport 
en Cultuur kunnen kinderen, bij wie thuis weinig geld is, toch meedoen. Van de 

bibliotheek kan iedereen lid worden, om boeken te lenen, om de leesvaardigheid 
te bevorderen, maar ook om te ontmoeten en mee te doen aan activiteiten. Ook 

de muziekschool is er voor iedereen. 
 

Samen bouwen is de titel van deze begroting. Bouwen betekent iets maken dat 

er nog niet is of iets beter maken dan dat er was. Samen houdt in dat we het 
niet alleen doen. Iedereen telt mee en kan meedoen om onze gemeente een nog 
fijnere gemeente te maken om te leven, wonen, werken, recreëren, studeren, 

spelen en te bouwen. 
 


