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In Arnhem is Oranje het nieuwe Groen
De Rekenkamer van de gemeente Arnhem heeft haar onderzoeksrapport “Oranje
is het nieuwe groen” uitgebracht aan de gemeenteraad van Arnhem. De titel van
het onderzoek verwijst naar de kernboodschap die de Rekenkamer stelt op basis
van haar onderzoek naar de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma
‘Energy Made in Arnhem’: de lichten staan op oranje, wil je je doelen op het
gebied van duurzaamheid nog halen, moet je gas geven!
De gemeente Arnhem “wil samen met inwoners en ondernemers duurzame activiteiten
uitvoeren, zoals energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en het
ontwikkelen van energie- en milieu-innovaties”.
De Rekenkamer heeft onderzocht of de gemeente op koers ligt om de ambities te kunnen
halen. De Rekenkamer stelt vast dat veel in gang is gezet, maar dat er nog relatief weinig
van het beoogde resultaat is geboekt. Het is ook nog geen 2020, de einddatum van het
project, maar zonder versnelling gaan de doelen in 2020 niet gehaald worden. Ondanks
het enthousiasme en de grote inzet, blijft de opbrengst achter bij de doelstellingen, in het
bijzonder de projecten die door het partnernetwerk getrokken worden.
Het partnernetwerk is relatief vrijblijvend opgezet. Dit heeft direct te maken met de rol
die de gemeente voor zichzelf ziet in het programma. Als de gemeente in netwerkverband
opereert (zoals hier), vraagt dat om een andere rol van het gemeentebestuur, dan de
traditionele sturende dan wel controlerende rol. Zowel voor het college als voor de raad
vraagt dit om een expliciete positiebepaling. Deze kan alleen in dialoog vormgegeven
worden; in een dialoog tussen college en raad, en tussen gemeente en gemeenschap.
De Rekenkamer beveelt aan om gas te geven en met de raad het gesprek aan te gaan
over de nieuwe rol van de gemeente in de gemeenschap.
Het rapport zal waarschijnlijk gepresenteerd worden aan de raad op 30 oktober 2017.

