Juryrapport Duurzaam Diekendamme
Algemeen
In het kader van het project ‘Duurzaam Diekendamme’ zijn dit voorjaar alle dorpen in de gemeente
Borsele uitgedaagd om zelf een plan te maken om hun dorp klimaatneutraal en duurzamer te maken.
Dat was bepaald geen eenvoudige opgave. Om de opdracht tot een goed einde te brengen was er
nogal wat nodig:
- er moest een dorpsteam gevormd worden
- de dorpsraad en de inwoners van het dorp moesten erbij betrokken worden
- niet minder dan acht van de in totaal dertien thema’s dienden aan de orde te komen
- Alle project ideeën en voorstellen moesten goed uitgewerkt worden
- Er moesten projecten op de korte, middellange en lange termijn ontwikkeld worden.
- Er moest een visie op de toekomst van het dorp gemaakt worden.
- En er moest een goed voorstel zijn om de –eventuele- hoofdprijs van € 50.000 goed te besteden.
- En of het nog niet genoeg was; we vroegen ook nog om originaliteit.
En dat alle in een tijdsbestek van slecht enkele maanden. Op 23 april was de eerste
informatiebijeenkomst, op 10 mei sloot de aanmelding en op uiterlijk 30 september moest het
complete plan worden ingeleverd.
Voor ons als jury was 30 september een spannende dag. Hoeveel plannen zouden er ingeleverd
worden? Wat mochten we van de inhoud verwachten? Zouden er nog verassingen in staan?
Uiteindelijk zijn er vijf duurzame dorpsplannen ingeleverd (Baarland, Driewegen, Heinkenszand, Nisse
en Ovezande). De jury is twee keer bij elkaar geweest om de plannen te bespreken en om de drie
beste plannen te nomineren. Vanavond, na de presentaties van de genomineerde dorpsteams,
hebben wij een nog keer bij elkaar gezeten om de laatste knopen door te hakken.
Was de taak van de jury moeilijk?
Ja en nee. Op de eerste plaats hebben we met veel genoegen en nog meer waardering de plannen
doorgenomen en met elkaar besproken. De nominatie van de drie beste plannen was ook niet zo’n
zware beslissing. Maar dan: wie is de beste van de drie?
De dorpsplannen van Baarland, Nisse en Ovezande (in alfabetische volgorde) zijn alle drie gewoon
boven verwachting goed. We zijn echt positief en aangenaam verrast door de prestaties van deze
teams en hun dorp. We zijn ook van mening dat de drie genomineerde dorpsplannen zo veel
kwaliteit hebben dat alle drie dorpsteam een hoofdprijs verdienen. Het aanwijzen van de
uiteindelijke winnaar is dan ook beslist geen gemakkelijke taak. Maar we zijn er uit.
Voor wij de algemene winnaar van de hoofdprijs van € 50.000 én de winnaar van de ACE Award voor
het beste plan op het thema energie bekend maken willen eerst kort stilstaan bij de drie nominaties,
in alfabetische volgorde Baarland, Nisse en Ovezande.
Baarland
Het team van Baarland heeft met het plan ‘De Beer Gaat Los’ een buitengewone prestatie geleverd.
Het plan is breed en samenhangend opgezet, is zeer compleet en ook nog eens fraai verpakt. De
aanpak en uitwerking zijn erg professioneel. Een duur betaald adviesbureau had in onze ogen
nauwelijks beter werk af kunnen leveren. Het team bouwt dankbaar voort op een in 2011 gehouden

dorpsenquête uit en weet zich daarmee ook gesteund door de dorpsbewoners. Maar het team is
nog een aantal stappen verder gegaan. Het plan bevat meer dan 40 concrete ideeën en voorstellen.
Het meest opvallend zijn daarvan wel de eigen munt (de Baarlandse Beuro), het Kasteel Berenburg
en het Masterplan Slotstraat.
Het lijkt erop, dat Baarland bijna geen idee onbesproken laat.
En misschien schuilt hierin ook wel een valkuil: kan Baarland het ook allemaal waarmaken?
Nisse
Het team van Nisse heeft met het plan ‘Duursaam Nisse’ geen half werk geleverd, al hadden ze naar
eigen zeggen graag nog wat meer tijd gehad om de puntjes op de i te zetten. Van de drie
genomineerden heeft Nisse de mooiste toekomstdroom geformuleerd. Het team is er in geslaagd om
in een kort tijdsbestek de dorpsbewoners en de dorpsraad bij het project te betrekken. De
montagefoto met zonnepanelen op het dak van de kerk was daarbij een leuke trigger. Het eerste
resultaat is ook al bereikt: de dorpsraad neemt duurzaamheid op in de statuten als uitgangspunt voor
haar werk. Het plan van Nisse is zeer compleet en scoort hoog op het belangrijke thema ‘Energie en
Klimaat’. Het voorstel voor de oprichting van een ‘energiecoöperatie’ verdient zeker navolging, of
misschien wel samenwerking met andere dorpen in Borsele.
In het streven naar compleetheid schiet het plan van Nisse mogelijk iets te ver door in analyse. In een
aantal gevallen moet de praktische vertaalslag nog gemaakt worden.
Ovezande
Ovezande heeft voor een eigenzinnige aanpak gekozen. Niet de aangeboden leidraad of handleiding
was richtinggevend voor het op papier zetten van ideeën en voorstellen, maar wat er echt leeft
onder de inwoners van het dorp. Het team van Ovezande is er wellicht het best van alle drie
genomineerden in geslaagd om de andere dorpsbewoners bij proces te betrekken. Dat heeft nu al
geleid tot toezeggingen voor medewerking, zodat Ovezande eigenlijk al lang begonnen is met de
uitvoering van verschillendeprojecten. Het dorpsplan van Ovezande telt 12 concrete
projectvoorstellen die bijna allemaal realiseerbaar lijken op vrij korte termijn. Het idee voor
waterzuivering op lokaal niveau is voor Nederland zeker vrij innovatief, maar moet op haalbaarheid
verder onderzocht worden. Ovezande is alles bij elkaar dicht bij huis gebleven. Een wat verdere
uitwerking van een toekomstbeeld zou -als volgende stap- zeker niet misstaan.

