College van B&W
Postbus 4000,
3800 EA Amersfoort
Burgemeester@amersfoort.nl
Griffie@amersfoort.nl

Onderwerp: De WAR
Rotterdam, 11 oktober 2016

Geacht college,

Het is mij ter ore gekomen dat uw college het bod van De WAR voor het
fabrieksterrein waar het nu gevestigd is afwijst. Ik wil u verzoeken om uw besluit
te heroverwegen omwille van de rol die De WAR speelt in de verduurzaming van
uw stad. De activiteiten van de WAR kunnen onmogelijk worden ingepast in het
plan van het door u gekozen bedrijf Rovase B.V. en met het stoppen van De WAR
zou er dan ook veel waarde verloren gaan voor de stad.
Uit eigen ervaring weet ik dat de initiatieven van de WAR van grote betekenis zijn
voor de verduurzaming van uw stad en de ambitie om Amersfoort in 2030 CO2neutraal te maken. Ik kan me goed voorstellen dat de zichtbaarheid van alles wat
de WAR doet en teweegbrengt, op het gemeentehuis slechts beperkt zichtbaar is.
In de WAR is de afgelopen tien jaar een groot deel van de
duurzaamheidsinitiatieven in Amersfoort geboren. Naast onderzoek, ontwikkeling
en oprichting van organisaties die met (aspecten van) duurzaamheid bezig zijn,
door burgers van Amersfoort, zijn er regelmatig workshops, lezingen en films
over het onderwerp gehouden. De WAR stelt haar werkplaatsen en andere
ruimten open voor iedereen die een duurzaam idee heeft en een plek zoekt om
het uit te voeren. Daar wordt volop gebruik van gemaakt door mensen uit alle
lagen van de bevolking. Ook heeft de WAR zich ontwikkeld tot een professionele
en constructieve partner en (duurzaamheids)denktank op lokaal, nationaal en
internationaal niveau.
De WAR werkt van onderaf aan de transitie naar duurzaamheid. Bij de WAR zitten
de voor de samenleving zo noodzakelijke dwarsdenkers en friskijkers die het
transitiegedachtegoed verspreiden en vormgeven. Veel van de activiteiten van
de WAR zijn opgenomen in uw gemeentelijke beleidsplannen of dragen op
andere wijze direct bij aan de ambities en doelen van uw college. De WAR staat
midden in het leven van de stad, waardoor het een goede positie heeft om de
transitie van onderaf uit te breiden. De WAR doet dit alles zonder subsidie omdat
zij ook op financieel gebied duurzaamheid als richtsnoer kiest.
Haar
investeringen worden door de deelnemers en de activiteiten zelf opgebracht. Ook
in de toekomst beoogt de WAR haar eigen broek op te houden.

Zoals ik in mijn lezing voor de raadsacademie op 20 januari 2015 zei, maken veel
kleine initiatieven te samen de kanteling en de WAR is zo’n plek waar deze
initiatieven vandaan komen, een thuis vinden en waar vanuit samenwerking
plaatsvindt met zeer veel andere organisaties en personen. In mijn visie is de
verduurzaming van de samenleving een geleidelijk en relatief onopvallend maar
onomkeerbaar proces. Alleen al omdat er in een duurzame samenleving
meervoudige winst te halen is, niet alleen winst in economische zin maar vooral
ook maatschappelijk: gezondheid, welbevinden, een schone omgeving, veiliger
voedsel, volhoudbare energie, zorg en onderwijs op menselijke maat en minder
en schoner vervoer. De WAR is bij uitstek een initiatief dat bewezen heeft al deze
meerwaarde voor de stad te realiseren en zij heeft de potentie om de
noodzakelijk transitie naar een duurzame stad succesvol aan te jagen. Het
fabrieksterrein van de WAR biedt daarbij de mogelijkheden aan de vele
innovatieve organisaties en activiteiten die het huisvest, om bezig te zijn met
reparatie
(bv
Repaircafé),
zelfvoorziening
en
hergebruik
(bv
Transitieschool/Transitielab), distributie (bv Voedselkollektief), ruil (bv zaden- en
plantenruilbeurzen) en om dit te combineren met informatieve (film, discussie,
theater, lezingen) en aangename activiteiten (zoals samen eten maken). Er is
geen andere plek in de stad waar zoveel ruimte is voor opslag, klussen,
ontwikkelen, ontwerpen, uitvinden, fabriceren en dergelijke.
Als gemeente heeft u beloofd uw bondgenoten op te zoeken, hen aan te
moedigen, mee te denken en waar mogelijk te ondersteunen. U moedigt
participatie aan en dat is exact waar de WAR op draait. De WAR is niet alleen
voor de paar bewoners zo belangrijk, maar voor al die vrijwilligers,
wetenschappers en denkers die de noodzaak van verandering zien en daar
letterlijk met hoofd en handen een bijdrage aan leveren. Al deze honderden
vrijwilligers en deelnemers zijn straks hun zeer laagdrempelige werk- en
opslagplek kwijt en daarmee hun ideeën, hun enthousiasme, hun motivatie.
Ik vraag u nogmaals om het collectief de WAR serieus te nemen en erop te
vertrouwen dat er een groot draagvlak is voor haar activiteiten. De WAR als
bundeling van krachten is één van de grote motoren voor de verduurzaming van
uw stad. Hopende op een heroverweging van uw standpunt, verblijf ik
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