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Datum : 27  oktobe r  2017  

   

 

 

Geachte raads leden,    

  

Op 31 augustus 2017 ontv ingen wi j  het  adv ies van de Mi l ieu Adv iesraad van Haren 

inzake het  p lan van aanpak ‘Haren vol  Energie’ ,  welke u reeds is  toegezonden bi j  de  

s tukken voor  de raadscommiss ie van 11 september 2017. Graag wi l len wi j  d it  verkregen 

adv ies van de MAR bi j  uw raad onder de aandacht brengen.  

  

Wij z i jn erg b l i j  dat de MAR kr i t isch met  ons meedenkt b i j  de ui twerking van onze 

(duurzaamheid)p lannen en zul len de overwegingen en aandachtspunten dan ook 

meenemen in de u itwerking van de u i tvoer ingsplanning ‘Haren vol Energie’ .  Hieronder  al  

enige toel icht ing op enkele van de aangedragen aandachtspunten.  

  

In  de schr i f te l i jke toel icht ing bi j  de adv iesvraag aan de MAR is onvoldoende 

onderbouwd  waarom is gekozen voor het  bedr i j f  Chal lenge Solut ions.  Zoals  u echter  

kunt lezen in het raadsadv ies heeft  Chal lenge Solut ions jarenlange ervar ing in het  

mot iveren,  inspireren en ui tdagen van mensen. Zo z i jn  ze onder ander e de opr ichters  

van het succesvol le pro ject ‘Energy Chal lenges ’,  wat  inmiddels in zes provinc ies wordt 

uitgevoerd.  Voor de totstandkoming van het p lan van aanpak is  door Chal lenge 

Solut ions onderzoek gedaan naar  de Harense s i tuat ie en z i jn verschi l lende s t akeholders 

in Haren gesproken. Juist  door deze gekozen aanpak;  de inzet  van André Kuipers,  de 

exper t ise van Chal lenge Solut ions en de aanpak op verschi l lende vlakken,  denken we 

mooie resul taten te kunnen boeken in Haren.  We volgen de logische l i jn  van kenn is,  

houding en gedrag.   

  

We hebben in ons p lan van aanpak bewust een hoge ambit ie geformuleerd. De ervar ing 

heeft  geleerd dat  wanneer  je  ie ts voor e lkaar wi l t  kr i jgen op het gebied van 

duurzaamheid je  je  hoge ambit ies ook moet u itspreken.  Wel zul len we on s b i j  de 

daadwerkel i jke u itvoer ing en u i twerk ing van het pro ject vooral  r ichten op de act iv i tei ten 

waar energie in z i t .  Di t  l ig t  in l i jn met het  advies van de MAR om ons op een aanta l 

act iv i te iten te concentreren. Wi j wi lden in het p lan van aanpak benadruk ken welke 

act iv i te iten a l p laatsv inden in de gemeente Haren en waar we aanslui t ing mee zoeken,  

juis t  om te la ten z ien hoe a l  deze act iv i te iten e lkaar  kunnen vers terken. Ui t  het  adv ies 

van de MAR bl i jk t  echter dat  het  onvoldoende duidel i jk  is  welke act iv i te i ten er  b innen de 

kaders  van d i t  pro ject  worden ui tgevoerd en wat bestaande act iv i te iten z i jn.  In de 

u itvoer ingsplanning zul len we dit  beter  onderscheiden/markeren. Concreet  gaan we ons 

b innen d i t  pro jec t r ichten op de acht  verschi l lende act iv i te i ten zoals  benoemd in de 

begrot ing.   

  

Namens het col lege van burgemeester  en wethouders,  

Madelon de Wi lde  

Directeur /gemeentesecretar is  

 


