Opbrengst Verkiezingscafé 8 maart 2022:

Urgentie voor een duurzaam Dordrecht
Het verkiezingscafé Duurzaam Dordrecht was levendig en inhoudelijk sterk.
14 van de 16 partijen deden mee. Zij werden gevraagd naar hun standpunten en hun
ondersteuning van een aantal stellingen voor versterking van duurzaamheid van de stad.
Onderstaand vatten wij de opbrengst samen. Wij volgen daarbij de indeling van de avond
aan de hand van de stellingen die aan de orde kwamen.
Moderatoren van de avond waren Anneke van Veen en Wouter Sieuwerts. Conny Taheij
verleende waardevolle ondersteuning op de avond en bij de voorbereiding van de avond.
Het geheel is terug te zien op YouTube.
1. Inleiding:
Bij de presentatie van het IPCC-raport begin 2022 sprak Secretaris Generaal Guterres van de
VN over falend klimaat leiderschap en de alarmerende fase waarin we mede daardoor
zitten.
In het verkiezingscafé van het Platform Duurzaam Dordrecht was brede ondersteuning voor
een versnelling voor een duurzame, groene en biodiverse stad. Na de inleiding zette elke
partij zijn eigen accenten. Dat ging zowel over de inhoud als de rol van de gemeente.
2. Energietransitie.
1) De resultaten van het recente IPCC-rapport nopen ook in Dordrecht tot meer en concrete
acties voor CO2- reductie, en een versnelling van het realiseren van de RES-doelen.
Dit wordt breed ondersteund.
2) De gemeente neemt verantwoordelijkheid voor de realisatie van coöperatieve wind- en
zonne- energie, zoals beschreven in de RES.
Het gaat niet alleen om opwekking van energie, maar ook over besparing. Daarnaast is de
vraag gesteld of alleen opwekking met wind- en zonne-energie voldoende zal zijn.
Betrokkenheid van burgers moet versterkt worden.
3) Het is NU van belang om bewoners echt te betrekken bij de energietransitie (besparen en
opwekken). Dordrecht zet in op planmatige persoonlijke bewonersondersteuning. (Denk aan
de paalrot-aanpak) en een groter budget in het revolverend fonds.
Wordt breed ondersteund. Burgerberaad wordt gesuggereerd.
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4) De ondersteuning van ‘burgers door burgers’ en de aanpak van energiearmoede (bij
huurders en kopers) wordt de komende collegeperiode structureel gefinancierd.
Wordt breed gesteund.
3. Bomen.
Bomenvormen het natuurlijk kapitaal van de wijken en moeten worden gekoesterd.
Wordt breed gesteund.
1) Alle vitale bomen moeten tegen kap beschermd worden. Een actueel, openbaar
bomenregister is nodig.
Er is instemming en de vraag of dit ook kan worden ingezet voor bomen op particulier
terrein.
2) Over 1 jaar is er een plan van aanpak voor meer biodiversiteit gemaakt samen met
bewonersgroepen, in bestaand en nieuw groen. Over 4 jaar zijn er minimaal 10 vlindertuinen
en zijn er 5 hectaren eetbare groenranden in de bebouwde kom aangelegd.
Ook deze stelling wordt breed ondersteund. Dat zal niet alleen door gemeente en
bewonersgroepen moeten worden aangepakt, maar met alle stakeholders (bv waterschap).
Siem Stehouwer biedt namens IVN, Bomenridders, De Stad en PDD het Bomen Manifest aan
wethouder Van der Linden aan. De wethouder stelt voor het met alle nieuwe partijen in de
raad te bespreken en hoe je dat samen kunt doen met bouw- en leefbaarheids- en
wegenopgave.
4. PFAS.
1) De productie van PFAS en soortgelijke verbindingen is een gevaar voor de
volksgezondheid en is slecht voor Dordrecht.
De kandidaten en alle andere aanwezigen onderschrijven dit volmondig.
2) Gezien de effecten op de volksgezondheid, het ruimtebeslag en de effecten op het imago
van Dordrecht is de aanwezigheid van Chemours/ Du Pont op het eiland niet meer gewenst.
Ook gezien het ruimtebeslag (ruimte voor waterveilige nieuwbouw) en het imago van het
eiland.
De stelling krijgt een brede ondersteuning, binnen de randvoorwaarde van wat mogelijk is.
Hoe bestaat het dat dit allemaal gebeurt?
Wethouder Rik van der Linden geeft aan dat de gemeente er veel aan doet en de doelstelling
vervuilende uitstoot naar nul wil realiseren. Sluiten van het bedrijf gaat niet zomaar. Maar
het bedrijf heeft een ‘license to operate’ hetgeen een maatschappelijke verantwoordelijkheid
impliceert en die verantwoordelijkheid ook moet nemen.
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3) De gemeente weegt bij bestaande en nieuwe bedrijven, vergunningen en uitbreiding
voortaan de maatschappelijke impact gelijkwaardig aan de economische revenuen.
Gewoon ja! PvdD stelt voor om de maatschappelijke impact voorop te stellen.
5. Voedsel van Dichtbij.
1) Lokale voedselproductie en korte ketens zijn belangrijk. Daarvoor ontwikkelt de gemeente
samen met stakeholders binnen 2 jaar een voedselvisie.
Iedereen, dus ook alle partijen willen dat!
2) Stadslandbouwkas de Oude Beer heeft over 4 jaar een nieuwe permanente locatie. Voor
lokale productie, ontmoeting en bewustwording van voedsel van dichtbij.
Stadslandbouwkas mag niet verdwijnen. Een permanente nieuwe locatie moet.
3) Over 4 jaar telt Dordrecht 2 plekken voor gemeenschapslandbouw, waarvoor de grond
voor een laagdrempelig pachtbedrag beschikbaar is gesteld door de gemeente.
Stelling 3 krijgt veel sympathie. De discussie gaat in op de mogelijkheden en de opbrengst die
dat kan genereren. Het hoeft niet in de voedselbehoefte van het eiland te voorzien, maar
dient ook als bewustwording/ plek voor educatie. Gemeenschapslandbouw wordt bedreven
door een tuinder/boer in opdracht van en samen met inwoners; productie en consumptie in
de stad.
Dit hele voedsel-blok wordt door allen ondersteund. Geopperd wordt ook aan een markt voor
lokale producten voor de verkoop in de stad.
Tenslotte
Er was sprake van een collectief urgentiegevoel rond de duurzaamheidsthema’s. De avond
geeft hoop dat Dordrecht krachtig leiderschap zal tonen voor een volhoudbare, gezonde
toekomst.
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