Duurzaamheid niet alleen gemeentelijke taak

“Iedereen wordt er beter van,
maar niemand rijker”
Geen overheid die dicteert of
regisseert, maar een overheid
die stimuleert en participeert.
Op die wijze wil wethouder Ad
van der Wegen van Bergen op
Zoom bouwen aan een duurzame samenleving. In april organiseerde hij, op advies op van zijn
‘eigen mensen’ en adviseurs van
de RMD een eerste Duurzaamheidstop Duurzaam Durven
Doen met bedrijven, onderwijs
en maatschappelijke instanties.
Ontmoeten, verbinden en inspireren was het thema. De positieve reacties gaven hem enorm
veel energie. De vraag naar een
snel vervolg beantwoordt hij
met een nieuwe bijeenkomst
in oktober. “Dan gaan we gezamenlijk een agenda bepalen.”
“Ik was in april aangenaam verrast door de opkomst en het
enthousiasme”, zegt Ad van der Wegen. “Ik dacht, dit is een momentum waar we gebruik van moeten maken. Het gevarieerde
programma wist mensen echt bij elkaar te brengen. Men voelde
zich met elkaars ideeën verbonden en wilde verder bouwen aan
die duurzame lokale samenleving. De vraag naar een vervolg, ook
vanuit de gemeenteraad, wilde ik daarom snel beantwoorden.”
Ook was er de concrete vraag een netwerk te creëren. Een
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netwerk dat bestaande netwerken moest verbinden. Een van
de deelnemende bedrijven en lid van de kerngroep Duurzaam
Durven Doen, Comaxs, bood direct aan daarvoor een portal op
internet te realiseren.
Van der Wegen ziet de bijeenkomsten en het netwerken als een
getrapte vorm van burgerparticipatie, die hij als wethouder graag
stimuleert. Niet mensen aan het eind van de rit vragen wat ze
ervan vinden, maar direct bij het begin al mee laten denken.

Ged re ve n ko p l o per s
Van der Wegen ging persoonlijk op pad om een kerngroep van
koplopers te formeren. “Bedrijven en instellingen die niet alleen
voor de etalage, maar daadwerkelijk vanuit hun bedrijfsfilosofie
betrokkenheid tonen bij people en planet. Natuurlijk is voor elk
bedrijf de profit van belang, maar het uitgangspunt zou zijn: iedereen wordt er beter van, maar niemand rijker.”
Van der Wegen noemt die kerngroepbedrijven graag bij naam. Uit
waardering, maar ook om het beginnende netwerk alvast gezicht
te geven en om te laten zien wat hij onder het knopen van netwerken verstaat. Voor dat ‘knopen’ maakt hij ook dankbaar gebruik
van de expertise van de Stichting Samen voor Bergen op Zoom,
die veel ervaring heeft met het met verbinden van bedrijven en
organisaties en daarom ook deel uitmaakt van de kerngroep.
“Uit Halsteren hebben we Ecopoint, dat al twintig jaar zeer actief
is met duurzaamheid van hun producten. Al voordat wie dan ook
nog maar van duurzaamheid had gehoord, laat staan de noodzaak
ervan inzag. Een prachtig voorbeeld voor ons netwerk om te
laten zien dat duurzaamheid ook lonend kan zijn. Ik heb Mepavex
bezocht, een groot logistiek werkgever, maar directielid Arn van
der Vorst is ook voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversorganisatie. Een groot en belangrijk netwerk dat we zo kunnen
aanspreken. Installatiebedrijf Piet Jansen kent bijna iedereen hier.
Het is al jaren actief op onze lokale energiemarkten en werkt
veel samen met woningcorporatie Stadlander, die fors inzet op
verduurzaming van haar woningvoorraad, en daarbij ook probeert
particuliere woningeigenaren hiervoor te enthousiasmeren. En
via nieuwbouwprojecten hadden we weer contact met Cofely,
een internationaal bedrijf gespecialiseerd in techniek waaronder
warmte-koudetechnieken, met een lokale vestiging.”
Van der Wegen streeft ook naar het terugwinnen van restwarmte
van grote bedrijven en reductie van de CO2-uitstoot. Zo kwam hij
uit bij Sabic, een grootverbruiker, maar ook actief met duurzame
initiatieven op hun Green Chemistry Campus. En daar ligt weer
een voor de hand liggende verbinding met het onderwijs. “Via het
onderwijs kunnen we toekomstige generaties voorbereiden op
duurzaamheidsvraagstukken. Avans Hogeschool, met zijn onderwijsnetwerk, zit daarom ook in de kerngroep. Wellicht kunnen
studenten belevingsonderzoeken, marketingvraagstukken en
inventarisaties verrichten en via het netwerk studieopdrachten en
stageplekken vinden. Ook hier geldt dus: iedereen wordt er beter
van.”
Nog twee betrokken bedrijven noemt Van der Wegen: Rabobank
Het Markiezaat, een bank die meer dan gemiddelde ondersteuning
geeft aan duurzame thema’s, en Ro&Ad architecten. “Die ontwerpen voor ons het gloednieuwe educatief bezoekerscentrum op
het landgoed Lievensberg. Zij zijn ware specialisten in het hergebruik van afgedankte grondstoffen in architectuur.”
“Al die netwerken, die ervaring en de verschillende soorten kennis, zijn van ongelooflijk belang om samen de overgang naar een
duurzame lokale samenleving te kunnen realiseren.”
Mo n d i a le p ro b leme n
De noodzaak tot verduurzaming wordt inmiddels breed gedragen.
Vooral het OESO-rapport dat een wereldbevolking van negen
miljard mensen voorspelt en de daaraan verbonden opgaven
beschrijft, heeft daaraan bijgedragen. Van der Wegen: “We hebben
in ons collegeprogramma milieudoelstellingen bepaald, maar de
mondiale problemen zijn breder. We moeten ketens zien te sluiten:
voor energie, grondstoffen, voedsel. Daarvoor hebben we nu het
tij mee. De energieprijzen zijn de afgelopen vijftien jaar verdubbeld
en dat doen ze naar verwachting de komende tien jaar weer. Ener-

gie is straks duurder dan je huur of hypotheek. We moeten dus
iets doen als we onze welvaart overeind willen houden. Dat is wat
veel mensen nu toch bezighoudt en waaruit ze stimulans halen.”
“Het wordt ook economisch steeds lonender om bijvoorbeeld
schaarse grondstoffen, zoals bijzondere metalen, uit afgedankte
elektrische apparaten te hergebruiken. Daar spelen we als gemeente weer op in door extra aandacht en faciliteiten voor het
inleveren van gebruikte elektrische apparaten.”
Van der Wegen wil in oktober samen tot een concrete agenda
komen. “Ik wil daar niet leidend in zijn, al heb ik natuurlijk net als
andere deelnemers wel mijn wensen, voortkomend uit het collegeprogramma. Maar als ik niet precies het beoogde aantal vierkante meters groene daken kan realiseren, maar wel aansprekende
resultaten op andere terreinen zie, dan ben ik dik tevreden.”
Du rven d o en
Van der Wegen zit ook niet vastgeroest aan thema’s. “Ik kies voor
de praktische benadering: Duurzaam Durven Doen.” Voorbeelden
daarvan kent hij al legio. Zoals de proef van Dutch Watermining,
waarin wiertjes gekweekt worden ter bestrijding van blauwalg, die
vervolgens geoogst worden. Ze zijn geschikt als biobrandstof, maar
veel lucratiever is het als het lukt ze als grondstof voor de farmaceutische industrie te gebruiken.
“Een van mijn ambities is het van de grond krijgen van een lokaal
energiebedrijf. Ecopoint heeft aangeboden op het bedrijventerrein
waar zij gevestigd zijn de mogeljikheden te verkennen. Daar word
ik enthousiast van. Of neem de biobased economy. Dat kreeg door
de provinciale subsidiemogelijkheden veel aandacht en steeds
meer mensen zijn er nu actief mee bezig. En als installatiebedrijf
Piet Jansen elektrische wagens aanschaft voor de korte ritten, los
van de kosten-batenanalyse, maar om een voorbeeld te stellen,
dan zet ik me graag in voor een elektrisch oplaadpunt.”
“Mensen die de nek uit durven steken, die een voorbeeldfunctie vervullen, mensen die doen, ontdekken en niet op de markt
wachten. Daar moeten we het van hebben. De eerste bijeenkomst
in april van Duurzaam Durven Doen en de gesprekken die ik de
laatste maanden heb gevoerd, stemmen me zeer positief voor het
vervolg.”

Ad van der Wegen: “Ik kies voor de praktische benadering: duurzaam
durven doen.”
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