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Heerhugowaard, 29 april 2010
Mijnheer (en mevrouw) Bakker,
U heeft een bijzonder oeuvre op deze lijst,
namelijk, u bent de ‘Auctor Intellectualis’ van
alles wat wij hier in Heerhugowaard doen
aan duurzaamheid. Ik heb hierover gesproken
met de deskundige wethouders en die zeggen:
“Dat is gewoon zo.”
U bent hier ambtenaar geweest en hebt in
1984-85, toen al die computers net uitkwamen,
een pc-programma gemaakt over
energiegebruik in gebouwen. Duurzaamheid
dus.

In ‘98 bent u projecten gaan draaien op het gebied van duurzaamheid tot 2006, acht jaar, op de
Montessorischool. Het was heel bijzonder hoe mijnheer Bakker dat heeft aangepakt. Hij heeft een Denktank van leerlingen in het leven geroepen. Niet van bovenaf opgelegd, zo van hier doen we het mee, nee,
heel nadrukkelijk heeft hij iets met het meedenken van die leerlingen gedaan.
U heeft een windturbine in Camperduin ‘geadopteerd’ om het zo maar eens te zeggen. Daar ging u iedere
maand met leerlingen naar toe om de meterstanden op te nemen. Dat werkt. Dat werkt ook thuis bij de
mensen van de Stad van de Zon hier. Die gaan iedere dag of iedere week op de meter kijken hoeveel ze
geproduceerd hebben en hoeveel de betaling minder kan. Dat zijn leuke dingen, dat triggert mensen, zeker
jongeren. In dat verband heeft u een EU-project, Comenius-project getrokken. Daar heeft u een prijs voor
gekregen voor de Montessorischool. Dus dat pakket heeft u heel goed onderwijskundig neergelegd.
Van 1993 tot nu toe, dus al weer langer dan 13 jaar bent u voorzitter van Kennemerwind, die allemaal met
duurzaamheid heel actief zijn. En van daar uit kan ik zeggen: we hebben mogen openen, op 23 september,
de ‘Stad van de Zon’. Voor wie van buiten komt, dat is geopend door Willem Alexander. En dat gebeurt niet
altijd, dan moet er wel iets heel bijzonders aan de hand zijn. De ‘Stad van de Zon’ is de eerste Kyoto-wijk in
de wereld. Van die omvang. De ‘Stad van de Zon’ heeft 3.000 woningen, heel concreet dit gebied 1.600
woningen.
En daar is gepresteerd, dat daar evenveel energie wordt opgewekt als er wordt gebruikt. En dat gebeurt via
zonnepanelen en via wind. De windturbines worden gebouwd op dit moment en zullen in mei – juni gereed
zijn. En op dat moment (dat is berekend door een extern bureau, daar kan dus geen misverstand over zijn.
Dat zeg ik ook nog maar eens tegen politici die er soms vraagtekens bij zetten) is aangetoond dat, als die
windmolens daar staan, dat dan meer energie wordt opgewekt dan er gebruikt wordt. Geen misverstand
daarover. (“Ruim” zegt Cees). “Ruim!” De deskundige! Discussie gesloten.
Dat betekent dat het gelukt is. En nogmaals: in Europees verband komen Chinezen, Japanners, iedereen
komt hier kijken hoe dat is en hoe ze dat moeten doen. Iedere burgemeester in Nederland die een wijk
bouwt wil dat volgens dat principe ook doen. En dat is natuurlijk heel erg goed. Daar hebben we het heel
erg druk mee moet ik zeggen, maar dat is ‘ons voorbeeld’. Want we hebben wel eens gedacht:
‘Heerhuogwaard, stad van kansen’, is ons mantra. ‘Heerhugowaard, duurzame stad’. Ja, maar dan moet je
dat wel waarmaken, want iederéén zegt ‘duurzame stad’.
De icoon, de operationalisering van die duurzaamheid in Heerhugowaard, zit in die Stad van de Zon.
En dat concept, daar bent u de grondlegger van. Dat heeft u gerealiseerd en dat is dus heel erg
knap. Niets minder en niets meer dan dat. En daar zijn we u dus héél, héél erkentelijk voor hier in
Heerhugowaard. En wij hopen dat al die activiteiten die u doet, op dit terrein, dat die stappen verder mogen
zetten. Het wordt moeilijker, economisch om dit te realiseren, überhaupt om wijken te realiseren. Maar de
energieprijzen van zon- en windenergie, dat gaat beter. De verhouding gaat beter. Energie wordt duurder,
allemaal. Dat betekent dat de zonne-energie en het materiaal waar dat van gemaakt is, dat silicium kan
goedkoper. En dat wordt het ook. De minister, Cramer, die hier was in september, heeft gezegd: wij
baseren ons beleid er op dat tussen nu en tien jaar zonne-energie goedkoper is dan fossiele energie. Ik
hoor nu al zeggen dat dit over 5 jaar het geval zal zijn. Dus, ik hoop dat dit ook een aanleiding is voor u om
nog heel lang creatief met al die groepen op dit terrein verder te gaan.
En het is hierom dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd, u te benoemen tot lid in de Orde van
Oranje Nassau.
(Bekijk de opname op: http://www.youtube.com/watch?v=glXr5UM4Qew)

