
Aan:
Alle politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadverkiezing in Amersfoort 

Betreft: 
Een open brief van Amersfoortse Duurzaamheidsambassadeurs i.v.m. Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Beste raadsfracties van Amersfoort,

In de gesprekken die wij als duurzaamheidsambassadeurs van Amersfoort met u hebben gevoerd in het kader 
van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 bemerkten we een behoefte aan concrete input, ideeën en inspiratie 
voor het schrijfproces van de verkiezingsprogramma's. Voor sommigen geldt dat het schrijfproces inmiddels al is 
afgerond; andere partijen werken hun programma momenteel nog uit. 

We hopen én verwachten dat de thematiek van duurzame ontwikkeling als 'groene draad' door uw programma 
loopt -en straks tijdens de coalitie-onderhandelingen tot belangrijk gespreksonderwerp verwordt. Er zijn 
tenslotte flinke uitdagingen voor politiek, maatschappij en bedrijfsleven; het werken aan een circulaire en 
broeikasgas-arme wereld vraagt betrokkenheid en inzet van ons allen. En dat er op dit vlak al heel veel is 
ontwikkeld, kunt u nalezen in De Balans opmaken - vier jaar Programma Duurzame Ontwikkeling.

Hoe uw partij een dergelijke duurzame wereld voor zich ziet én denkt te bereiken horen we graag tijdens ons 
nader te organiseren Amersfoorts Duurzame Verkiezingsdebat (planning: 1ste kwartaal 2018). U ontvangt daar 
te zijner tijd een uitnodiging voor. 

Graag wijzen we u in het bijzonder op de volgende relevante studies, achtergronddocumenten en visies, te 
vinden op de speciaal voor u ontwikkelde pagina www.amersfoort.nl/politiekepartijen:

• het 10-puntenplan voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 van De Groene Zaak, dé ondernemersclubs
van groene bedrijven (zie bijlage)

• trends en verkenningen voor de komende raadsperiode, ontwikkeld door ambtenaren van Gemeente 
Amersfoort; zie m.n. Duurzame Stad (www.amersfoort.nl/politiekepartijen; 2de document)

• De Staat van Utrecht, een digitale, regionale kennisbron voor maatschappelijke vraagstukken (én 
oplossingsrichtingen)

Verder brengen we graag de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten (TELOS) onder de aandacht. Centraal in 
de gehanteerde methodiek is het gebruik van zgn. kapitalen. Vers van de pers: van de 388 Nederlandse 
gemeenten zijn we op de 136e plaats geëindigd. Waar het met ons economisch kapitaal redelijk goed zit (we 
'scoren' een 14e plek), blijven ons sociaal-culturele kapitaal (264e plek) en ecologische kapitaal (288ste) flink 
onderontwikkeld. 

Afsluitend: de door Gemeente Amersfoort gestelde ambities inzake duurzame ontwikkeling (denk aan: 'CO2- en 
energieneutraal', 'afvalloze stad', 'circulaire economie') vragen een majeure inspanning van de stad. Maar: met 
'de kracht van de stad' alleen komen we er niet! Stevige regie en sturing van het stadhuis zijn nodig. De huidige 
regierol en sturingsaanpak zijn –in het licht van de duurzaamheidsambities– niet passend. Terughoudendheid zal 
plaats moeten maken voor fier voorbeeldgedrag en een invulling van de rol als doortastende trekker én 
effectieve aanjager. De gemeentelijke bezetting op het vlak van duurzame ontwikkeling en circulaire economie is 
momenteel echter onvoldoende om goed invulling te geven aan de realisatie van de ambities. Bovendien: 
duurzaamheid zal breed verankerd moeten worden in de organisatie en integraal onderdeel moeten uitmaken 
van besluitvorming. De gemeente kan haar voorbeeldrol versterken door kansen benutten door in haar eigen 
bedrijfsvoering en uitvoeringsbesluiten (van leerlingenvervoer tot exploitaties) de duurzaamheidsambitie een 
stevige(re) plek te geven. 

We wensen u een goede campagnetijd toe - en zien u graag terug tijdens ons verkiezingsdebat! 

Een duurzame groet,

Adrianne Jonquiere-Breure, Christiaan Kraaijenhagen, Edgar van Groningen, Fokke de Jong, Ilja de Wolf, 
Marjolein Demmers, Thijs Lindhout, Wim Pot
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