Motie Proeftuin

De raad van de gemeente Goirle, in vergadering bijeen op dinsdag 18 december 2018
Constateert dat:
•

Er een notitie Proeftuin is, met als titel “Richting en Ruimte” en ondertitel “Spelregels voor de
proeftuin Goirle” vastgesteld op 12 dec 2017

•

In deze notitie vermeld staat dat:
1. vanwege het feit dat de Proeftuin plaatsvindt in een fors gebied, het gebied integraal
bekeken moet worden (p 6)
2. voor alle stakeholders een toekomstbestendige oplossing geboden wordt (p 9)
3. van deelnemers verwacht wordt dat er 2-richtingsverkeer plaatsvindt (p 7)
4. deelname aan de Proeftuin vooral ook om het leren gaat (p 4)

•

Er door de destijds verantwoordelijke wethouder expliciet is gezegd: “Het mag niet zo zijn dat
een ondernemer het kind van de rekening wordt” en door dezelfde wethouder in dezelfde
vergadering op de vraag “Gaat deelname aan de Proeftuin op basis van vrijwilligheid?” kort en
bondig is geantwoord: “Ja”

Overwegende dat:
1. ingezoomd wordt op kleine, los van elkaar staande percelen
2. niet voor alle stakeholders een toekomstbestendige oplossing geboden wordt
3. door de betreffende stakeholder wel een duidelijk gebaar is afgegeven om medewerking te
verlenen
4. een patstelling lijkt te ontstaan waardoor er geen voortgang meer zit in het traject en
5. een stakeholder het kind van de rekening dreigt te worden en er geen sprake lijkt te zijn van
vrijwilligheid
Roept het college op
uitvoering te geven aan de opdracht die eerder door de raad gegeven is, zoals opgetekend in de
notitie Richting en Ruimte, door:
1. Op zoek te gaan naar alternatieven waar naar het gehele gebied wordt gekeken om tot de
gewenste oplossingen te komen wat betreft water- en stikstofhuishouding zodat het succes
niet van een enkel gebied afhankelijk is.
2. Een toekomstbestendige oplossing te bieden voor alle stakeholders
3. Het gebaar om medewerking te verlenen van de betreffende stakeholder serieus te nemen en
in gesprek te blijven met elkaar
4. Het leerproces vooral niet uit het oog te verliezen, en dus kansen te pakken en gedurende het
proces te verbeteren!
5. Te waarborgen dat er niemand het kind van de rekening wordt en deelname altijd vrijwillig
blijft, uiteraard met de inachtneming van de spelregels van de notitie.
En gaat over tot de orde van de dag.
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