
   

   
   
Inbreng Raad gemeente Dalfsen, dd. 16 oktober 2017 
Spreker: Timo Veen namens Duurzaam Hoonhorst 
 
Beste Raad en College, 
 
Nadat u  dit voorjaar uw beleid en ambitie rond duurzaamheid in uw Raad heeft vastgesteld is 
het nu voorliggende uitvoeringsprogramma een logisch gevolg hiervan. Onze complimenten dat 
u uw programma concreet gaat maken. Qua doelstellingen en ambitie verschillen wij als 
Duurzaam Hoonhorst van mening met u als Raad cq. gemeente. We vinden het, als ook eerder 
hier in de Raad aangegeven, te slap, niet ambitieus en volstrekt niet passend bij een gemeente 
die koploper wil worden in Nederland. Alleen dat station is gepasseerd, u heeft als Raad met 
applaus het ambitieniveau en doelstellingen eerder vastgesteld. Ik ga hier geen duurzame 
energie meer aan verspillen.  
 
Waar ik wel de aandacht voor wil vragen is de beeldvorming van het nu voorliggende 
uitvoeringsprogramma. Als je de teksten zo leest, ook in relatie tot hoe daar eerder in de Raad 
over is gesproken, dan lijkt het alsof in grote harmonie met de Duurzame Dorpen dit 
programma tot stand is gekomen. Het klopt dat de Duurzame Dorpen af en toe inbreng 
mochten leveren. Kijk naar de eerdere sessie met een clown bij Mooi Rivier en de avond die de 
Duurzame Dorpen gezamenlijk in Hoonhorst hebben georganiseerd. Er waren echter ook 
momenten dat de deur voor ons dicht werd gehouden, omdat wij vertragend zouden werken. 
En dat mag, het is immers uw plan en daarmee bepaalt u ook welke inbreng u wel en niet 
overneemt. Echter als aangegeven kan door de woordkeuze in het voorliggende 
uitvoeringsprogramma zomaar de indruk ontstaan dat de Duurzame Dorpen, dus inclusief 
Duurzaam Hoonhorst, dit programma dragen. En dat beeld wil ik ontkrachten.  
 
Daarmee kom ik tot de kern van mijn boodschap. In dit uitvoeringsprogramma zijn in onze ogen 
de verantwoordelijkheden, taken en rollen vaag omschreven, waardoor onterecht verkeerde 
conclusies getrokken kunnen worden ten aanzien van de rolverdeling richting de Duurzame 
Dorpen. Laat ik helder zijn: met de Duurzame Dorpen zijn geen afspraken gemaakt over hun rol 
in dit programma anders dan dat de gemeente Dalfsen en de Duurzame Dorpen elkaar over en 
weer informeren. Het is uw feestje en het is goed dat u als Raad dat beseft. 
 
Ik dank u wel. 


