MOTIE (artikel 28 RvO)

Van

D66

Aan

de voorzitter

Onderwerp:

Duurzaamheid altijd integraal en expliciet
opnemen in beleids- en planvorming’

Datum raad in openbare
vergadering bijeen:

7 november 2017

De fracties van D66 en VVD stellen de gemeenteraad van Brielle in vergadering bijeen op
7 november 2017, voor om de volgende motie aan te nemen.
Overwegende dat:

Duurzaamheid, ook door wereldwijde klimaatafspraken en Europees, landelijk en
provinciaal beleid een steeds actueler aspect bij beleidsvorming wordt;

Eerder in de raad in moties aandacht is gevraagd voor inhoudelijke
duurzaamheidsaspecten;

De beleving en verinnerlijking van het begrip duurzaamheid onder de bevolking
groeit;

Dit invloed heeft op gebruik, aankoopgedrag van voedsel, producten en diensten,
maar ook van onroerend goed;

In de beleids- en planvorming en beleidskeuzes in Brielle duurzaamheid inmiddels
ruime aandacht krijgt;

In Raads- en commissievoorstellen en visies de duurzaamheidsaspecten steeds
beter worden belicht en toegelicht;

Brielle toewerkt naar een circulaire economie, onder meer gericht op hergebruik
van grondstoffen.
Van mening zijnde dat:

Het bij duurzaamheid gaat om meer dan alleen milieuaspecten;

Duurzaamheid betreft, zoals eerder in eerdere moties is benoemd, drie aspecten:
people (belangen van inwoners nu en in de toekomst) planet (milieu) en profit (de
economische factor);

De focus bij duurzaamheid ook in landelijk en vooral ook provinciaal beleid nog te
veel alleen ligt op het aspect planet (milieu);

Het begrip duurzaamheid in al zijn drie facetten geïntegreerd moet worden
betrokken bij beleidsvorming, voorbereiding en planvorming;

Duurzaamheid niet alleen inhoudelijk in beleid dient te zijn opgenomen, maar als
vast aandachtspunt structureel terugkomt in documenten.
Stelt voor:

In aansluiting op eerdere moties van CDA, VVD en PvdA op 8 november 2016,
in elke beleidsvisie, beleidsplan en elk raad- of commissievoorstel een korte
paragraaf duurzaamheid (expliciet en integraal benoemen van aspecten) op te
nemen naast de bestaande rubrieken: ‘Draagvlak en risico’, ‘Communicatie’,
‘Organisatie en PZ’ en ‘Juridische aspecten’

In visies, plannen en voorstellen duurzaamheid in de breedste zin van de
betekenis te gaan benaderen, waarbij naast planet en profit met name ook de
belangen van leefbaarheid, woongenot en welzijn voor de huidige en toekomstige
generaties worden betrokken en meegewogen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 7 november 2017.
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