Vragen van D66 Statenlid Ton Veraart over onderwerp buiten de agenda van cie. Economie op 9 maart a.s.

Initiatief Greenlab.tv

Square Fruit Media in Middelburg ontwikkelt in nauwe samenwerking met ROC Scalda, HZ en UCR
het online tv-kanaal Greenlab.tv
Greenlab.tv gaat wekelijks vraagstukken over duurzaamheid in beeld brengen. Doelstelling van de
programma’s is om een breed publiek laagdrempelig te informeren over duurzaamheidsinitiatieven
in de Delta-regio. Er gebeurt veel en steeds meer op het gebied van duurzaamheid, maar de kennis
hierover bij het publiek is gering. Naast bewustwording en educatie wil Greenlab.tv ook duidelijk
maken wat mensen zelf concreet en direct kunnen bijdragen. Zo kan dit initiatief de participatie van
inwoners in het ontwikkelen van duurzaamheid vergroten.
Greenlab.tv gaat video’s maken die een breed publiek informeren over duurzame items in de
Deltaregio, dus vooral in Zeeland en ook in een deel van Noord-Brabant, Zuid-Holland en Vlaanderen.
Het online kanaal gaat in op vragen als “Wat is duurzaamheid? Hoe belangrijk is dit voor de eigen
leefomgeving?”
Greenlab.tv heeft een pilot gereed en kan deze binnenkort presenteren. De basis voor productie en
financiering ligt in samenwerking met onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden. Samen met
scholieren/studenten (onder andere ROC Scalda, HZ en UCR) worden afleveringen gemaakt over
grondstoffen, energietransitie en initiatieven op deze gebieden. Greenlab.tv kiest niet voor een
journalistieke insteek, maar sluit nadrukkelijk aan op projecten in onze Delta-regio en brengt die
initiatieven op een positieve manier onder de aandacht bij een zo breed mogelijk publiek.
D66 vraagt aan het college van GS , gedeputeerde De Reu het volgende:
-

Kent u het initiatief van Greenlab.TV?
Deelt u onze mening dat Greenlab.TV een bijdrage kan leveren aan het vergroten van de
kennis bij onze inwoners over duurzaamheidsprojecten?
Verwacht u daarvan ook een positief effect op draagvlak voor en betrokkenheid bij
bestaande en nieuwe duurzaamheidsinitiatieven?
Bent u bereid hiervoor een financiële bijdrage beschikbaar te stellen om daarmee de start
van Greenlab.tv te stimuleren?

D66 vraagt aan de commissie Economie om de initiatiefnemers van Greenlab.tv uit te nodigen voor
de volgende vergadering van de commissie en daarin hun pilotaflevering te presenteren aan de
commissie.
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