Volle bak bij geanimeerd duurzaamheidsdebat in BBlthk
Het eerste debat voor de Wageningse gemeenteraadsverkiezingen vond maandagavond 28 februari
plaats in de Bblthk. Voor een goed gevulde zaal gingen alle acht partijen die zetels willen veroveren in
de gemeenteraad met elkaar, en met het publiek, in debat over de onderwerpen ‘groei of bloei’,
‘wonen’ en ‘slimme stad’ onder de bezielende leiding van Jelle de Gruyter. Centraal stond de ‘donut
economie’ van Kate Raworth, die welzijn (‘bloei’) nastreeft ipv. welvaart (‘groei’). Een gezonde
economie speelt zich af tussen
een sociaal fundament voor
iedereen en de planetaire
grenzen. Paul van Wijk, docent
ontwikkelingseconomie op de
HAN, lichtte dat in zijn inleiding
toe. We moeten ons afvragen
wat de Wageningse bevolking
nodig heeft om te bloeien, hoe
dit de bevolking buiten
Wageningen beïnvloedt, en hoe
we onze voetafdruk op de aarde
kunnen beperken, zowel binnen
de stadsgrenzen als daarbuiten.
Groei of bloei?
Het eerste thema wat aan de orde kwam was de vraag ‘groei of bloei’? Marijke Kuipers, voorzitter van
het Platform Duurzaam Wageningen gaf aan dat we sinds het verschijnen van het rapport van de Club
van Rome 50 jaar geleden (‘Grenzen aan de groei’) weinig zijn opgeschoten qua beperking van de
overschrijding van ecologische grenzen. Is de draagkracht van Wageningen met haar beperkte oppervlak
niet bereikt? De grote instituten en bedrijven leggen een steeds groter beslag op Wageningen en
onttrekken zich aan de ecologische en sociale begrenzingen van de stad. Hoeveel groei van grote
instituten en bedrijven kan Wageningen nog aan met de daarmee gepaard gaande grotere vraag naar
woningen? Beperkt een dergelijke groei niet juist de bloei van de Wageningse bevolking en omringende
natuur en landschap?
De visies hierop liepen uiteen. Voor Guido van Vulpen van Groen Links zijn de grenzen van de groei
bereikt temeer omdat de energietransitie ook buitenruimte inneemt. Hij wil niet in het buitengebied
uitbreiden. Ook Lara Minnen van de Stadspartij wil geen uitbreiding buiten de stadsgrenzen en niet
verder bouwen in het Binnenveld. Haroen Lasshab van jongerenpartij Connect is niet tegen verdere
uitbreiding van de WUR vanwege de daarmee gepaard gaande verwachte vermeerdering van kennis van
duurzaamheid, klimaat en
welzijn. Bart Rozemeijer,
lijsttrekker van de VVD vindt
dat de grenzen van groei van
Wageningen nog niet
bereikt zijn, en ook dat het
dan waarschijnlijk
onvermijdelijk is om buiten
de stadsgrenzen te bouwen.
Binnen de stadsgrenzen
blijven zou betekenen dat er
in de hoogte gebouwd zou
moeten worden en hij wil
geen ‘Singapore aan de Rijn’.

Wonen
Pauline Saltet van Platform Duurzaam Wageningen leidde het thema in met de vraag: ‘hoe kunnen we
voldoen aan de werkelijke woonbehoeften van Wageningers, binnen de beperkte ruimte die
Wageningen heeft?’ Een tiende van de verkochte woningen hier gaat naar mensen van buiten
Wageningen. Er is een plan om 20% meer woningen te bouwen. In Nederland beschikken we per hoofd
van de bevolking over veel m2. Er zijn relatief veel eengezinswoningen terwijl er meer en meer één- en
tweepersoonshuishoudens zijn. In nieuwbouwprojecten worden nog steeds vooral eengezinswoningen
gebouwd. Wageningse jongeren, maar ook ouderen, kunnen moeilijk aan geschikte woonruimte komen.
Er is weinig ruimte voor alternatieven zoals collectieve woonvormen en tiny houses, en de doorstroming
stagneert. Bouwen op maat, kleiner en anders, kan de doorstroming op gang helpen en wie kunnen dat
beter doen dan de a.s. bewoners zelf? Welke rol zien de partijen voor woon-initiatieven van burgers,
zodat werkelijk op maat gebouwd wordt?

Er is eensgezindheid dat er kleiner gebouwd zou moeten worden, liefst zoveel mogelijk binnen de rode
contour al betekent dat soms ook de hoogte in bouwen. “Kleiner kan voor starters en ouderen, ook voor
een kleinere voetafdruk”, zegt Maud Hulshof, lijsttrekker voor D66. Bart Rozemeijer van de VVD geeft
wethouder wonen Anne Janssen complimenten voor de proactieve woningmarktstrategie. Jan van
Harten van CU Wageningen is ook blij
met de woningmarktstrategie, maar ‘het
mag wel wat natuurinclusiever’. De PvdA
en ook andere partijen streven er naar
weer meer grond in eigendom te krijgen,
zodat de gemeente meer invloed heeft
op wat en hoe er gebouwd wordt.
Bouwen in de ‘oksel van Wageningen’
werd ook genoemd als optie. Hoewel de
woningmarktstrategie, die diversiteit in
woningbouw nastreeft, door alle partijen
gesteund werd, werd niet duidelijk of en
hoe de partijen meer ruimte zouden
willen maken voor meer zeggenschap van
burgerinitiatieven.
Slimme stad (digitalisering)
Dit thema ging over de snelle digitalisering van de samenleving met veel smart technologie die vaak
geleidelijk en onopgemerkt plaats vindt. ‘Slimme lantaarnpalen’ bijvoorbeeld kunnen privacygevoelige
data verzamelen over inwoners zonder dat zij zich daarvan bewust zijn, aldus Harro Maat, universitair
hoofddocent aan de WUR. Hij legde uit dat ‘smart technology’ altijd over data uitwisseling gaat. Maar
welke data worden verzameld en wie krijgt er beschikking over? Omdat het over complexe techniek
gaat worden beslissingen vaak aan specialisten overgelaten. Maar Harro benadrukt het belang om
burgers tijdig bij de ontwikkelingen te betrekken en het niet alleen aan specialisten over te laten, ook al
gaat het om gecompliceerde techniek.
Het bleek een onderwerp waarover de partijen nog geen beleid hebben ontwikkeld, maar daar wel de
urgentie van inzien. Uit het publiek kwam de vraag of de gemeente op de hoogte is dat er lantarenpalen
geplaatst zijn waaraan camera’s en andere dataverzamelaars kunnen worden gehangen. De aanwezige
politici bleken daarvan niet op de hoogte. Wel waren allen ervan overtuigd dat het hoog tijd wordt om
beleid te ontwikkelen op alles wat met de slimme stad en dit soort technologie te maken heeft. Anne
Janssen noemde als voorbeeld Hilversum waar men een burgerberaad over dit thema heeft gehouden.
Organisatie: Platform Duurzaam Wageningen.
Politici: Maud Hulshof (D66), Anne Janssen (PvdA), Guido van Vulpen (GroenLinks),
Lara Minnaard (Stadspartij), Bart Rozemeijer (VVD), Jan Dijkstra (CDA), Haroen
Lasshab (Connect), Jan van Harten (CU).
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