
Geachte raadsleden,   

  

Op 31 augustus 2017 ontvingen wij het advies van de Milieu Adviesraad van Haren 

inzake het plan van aanpak ‘Haren vol Energie’, welke u reeds is toegezonden bij de 

stukken voor de raadscommissie van 11 september 2017. Graag willen wij dit 

verkregen advies van de MAR bij uw raad onder de aandacht brengen.  

  

Wij zijn erg bli j dat de MAR krit isch met ons meedenkt bij de uitwerking van onze 

(duurzaamheid)plannen en zullen de overwegingen en aandachtspunten dan ook 

meenemen in de uitwerking van de uitvoeringsplanning ‘Haren vol Energie’. Hieronder 

al enige toelichting op enkele van de aangedragen aandachtspunten.  

  

In de schrifteli jke toelichting bij de adviesvraag aan de MAR is onvoldoende 

onderbouwd  waarom is gekozen voor het bedrijf Challenge Solutions. Zoals u echter 

kunt lezen in het raadsadvies heeft Challenge Solutions jarenlange ervaring in het 

motiveren, inspireren en uitdagen van mensen. Zo zijn ze onder andere de oprichters 

van het succesvolle project ‘Energy Challenges’, wat inmiddels in zes provincies wordt 

uitgevoerd. Voor de totstandkoming van het plan van aanpak is door Challenge 

Solutions onderzoek gedaan naar de Harense situa tie en zijn verschillende 

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

Kuipers, de expertise van Challenge Solutions en de aanpak op verschil lende vlakken, 

denken we mooie resultaten te kunnen boeken in Haren. We volg en de logische li jn 

van kennis, houding en gedrag.  

  

We hebben in ons plan van aanpak bewust een hoge ambitie geformuleerd. De 

ervaring heeft geleerd dat wanneer je iets voor elkaar wilt kr i jgen op het gebied van 

duurzaamheid je je hoge ambities ook moet uitspreken. Wel zullen we ons bij de 

daadwerkeli jke uitvoering en uitwerking van het project vooral r ichten op de 

activiteiten waar energie in zit. Dit l igt in l i jn met het advies van de MAR om ons op 

een aantal activiteiten te concentreren. Wij wilden in het plan van aanpak benadrukken 

welke activiteiten al plaatsvinden in de gemeente Haren en waar we aansluit ing mee 

zoeken, juist om te laten zien hoe al deze activiteiten elkaar kunnen versterken. Uit 

het advies van de MAR bli jkt echter dat het onvoldoende  duideli jk is welke activiteiten 

er binnen de kaders van dit project worden uitgevoerd en wat bestaande activiteiten 

zijn. In de uitvoeringsplanning zullen we dit beter onderscheiden/markeren. Concreet 

gaan we ons binnen dit project r ichten op de acht verschil lende activiteiten zoals 

benoemd in de begroting.  

  

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

Madelon de Wilde 

Directeur/gemeentesecretaris  

  

 


