Uithoorn doet duurzaam
Duo interview wethouder duurzaamheid
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Hans Bouma neemt afscheid als
wethouder duurzaamheid

Ferry Hoekstra, zijn eerste interview
als wethouder duurzaamheid

Wat is de grootste uitdaging op het
gebied van duurzaamheid die je de
afgelopen 8 jaar tegen bent gekomen?
De grootste uitdaging was wel de
duurzaamheidsagenda opstellen vanuit
verschillende gezichtsvelden zoals energie,
warmte, klimaat, circulair en afval met een
breed draagvlak. Vanuit elke hoek van de
samenleving krijgen we te maken met
duurzaamheid. Om dat in één agenda
bij elkaar te brengen, is een behoorlijke
opgave. Maatregelen op het gebied van
duurzaamheid kunnen gevolgen met
zich meebrengen. Dat moeten we ons als
gemeente realiseren en daardoor ook de
juiste beslissingen maken. Als dit gedragen
wordt door de samenleving, dan wordt de
uitvoering ook makkelijker.

Welke grote uitdaging ligt voor u in het
verschiet?
Mooie vraag. Er liggen meerdere
uitdagingen voor mij op het gebied van
duurzaamheid. Het tekort aan grondstoffen
begint van invloed te zijn op de uitvoering
van allerlei projecten. Betaalbaarheid en
realisatie komen daardoor nog meer onder
druk te staan. Nog bewuster omgaan
met grondstoffen en het recyclen hiervan
(circulaire economie) wordt daarom steeds
belangrijker.

Is er een duurzaamheidsinitiatief wat
u heel erg is bijgebleven/ indruk heeft
gemaakt?
Er zijn meer initiatieven die indruk op mij
hebben gemaakt, maar waterstofproef
met Stedin en Eigen Haard springt er wel
tussenuit. De proef is geslaagd, maar is wel
iets voor de langere termijn visie. Het biedt
grote kansen zonder grote ingrepen in
de infrastructuur en woningen. Dat is een
groot voordeel van deze vorm van energie.
Het was een uniek project. Niet alleen voor
Uithoorn, maar zelfs voor Nederland. Helaas
kon door Corona niet de bekendheid eraan
worden gegeven, wat het project verdiende.
Bent u trots op de duurzame bouw van
het nieuwe multi-centrum De Scheg (incl.
sporthal)? Wilt u daar wat meer over
vertellen, zo ook over het gemeentehuis
dat nu gasloos is met zonnepanelen en
sedumdaken?
Ja, ik ben erg trots op het duurzame
project De Scheg. Deze multifunctionele
accommodatie is energieneutraal en gasvrij.
Het gebouw heeft een natuurlijke uitstraling

gekregen en er is veel gebruikt gemaakt
van hout. Er is een groen (beplanting van
sedum) dak van 600 m2 met daarnaast
ruimte voor zonnepanelen om energie op
te wekken. Er zijn warmtepompen, zodat we
gasloos het gebouw van energie kunnen
voorzien. Daarnaast is er energiezuinige
verlichting aangebracht dat zorgt voor een
sfeervol sportcafé en goed helder licht voor
in de sporthal. Ik hoop dat veel inwoners
hier heerlijk kunnen sporten en gebruik
kunnen maken van de andere faciliteiten
die deze accommodatie biedt. Dus ja, ik ben
heel erg trots hierop.
Ook het gemeentehuis is goed op weg
geheel duurzaam te worden. Het nieuwe
gasloze klimaatsysteem zal op basis
van energiezuinige warmtepompen het
gemeentehuis verwarmen en koelen.
En ook hier is een sedumdak en zijn er
zonnepanelen aangelegd. Wij hopen
hiermee een goed voorbeeld te zijn voor
inwoners, ondernemers, instellingen en
verenigingen.
Wat wilt u uw opvolger meegeven?
Kies vooral je eigen pad en zorgt
voor draagvlak met de inwoners en
ondernemers. Dit is heel belangrijk. Ga
met ze in gesprek. Dan kunnen we met
elkaar succesvol zijn in onze ambitie om te
verduurzamen!
En ik wil graag nog aan dit interview
toevoegen, dat ik trots ben op de inwoners
van deze gemeente. Er wordt best wat van
ze verwacht in de toekomst als het gaat over
duurzamer wonen en leven. Maar ook in de
afgelopen paar jaar, waarin ook veel werd
gevergd van de inwoners en ondernemers
zijn we er grotendeels goed doorheen
gekomen. Ik neem met trots afscheid van
8 jaar wethouderschap en heb dit met liefde
gedaan.

Welk duurzaamheidsinitiatief heeft
indruk op u gemaakt?
Het steeds meer elektrisch maken van
het openbaar vervoer in onze regio. Het is
voortdurend een grote uitdaging om de
infrastructuur op tijd gereed te hebben
en tegelijkertijd de dienstregeling goed te
laten verlopen. Dat heeft in deze regio goed
uitgepakt.
Waar bent u trots op als het gaat over de
inzet van de gemeente op het gebied van
duurzaamheid?
Ik ben erg blij dat we veel duurzame acties
kunnen aanbieden aan onze inwoners. Zoals
collectieve inkoopacties voor zonnepanelen
of isolatie. Ook hebben we kleinere maar
praktische acties; zoals waardebonnen
uitdelen om LED lampen aan te schaffen,
isolatiefolie of andere producten gratis te
krijgen. Maar ook onze energiecoaches die
voor u klaar staan om tips te geven waarop
u energie kunt besparen, informatieavonden
houden voor huurders, VvE’s,
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woningeigenaren etc. Het is belangrijk om
draagvlak te behouden en dan zijn dergelijke
kleine tastbare acties nodig om inwoners op
lange termijn betrokken te houden.
Wat gaat u zeker in dezelfde trend als
wethouder Hans Bouma voortzetten?
Hans Bouma heeft het fantastisch gedaan.
Wat een werk heeft hij verricht op het
gebied van duurzaamheid. Hij is nauw
betrokken geweest tot de totstandkoming
van de duurzaamheidsagenda. Uiteraard
werken we aan de bewustwording en het
behouden van draagvlak onder inwoners
en ondernemers. De doelstellingen zoals
die nu in de duurzaamheidsagenda zijn
opgenomen, moeten we met elkaar,
bijvoorbeeld op wijkniveau, verder
uitwerken naar concrete en haalbare
maatregelen.
Waar kijkt u naar uit tijdens uw
aankomende ambtsperiode als
wethouder op het gebied van
duurzaamheid?
Ik ben benieuwd of het ons gaat lukken om
voor minimaal één wijk een volledig plan
van aanpak te hebben om van het aardgas
af te gaan voor bestaande woningen. Dus
inclusief een uitwerking op detailniveau
per straat en huishouden wat er nodig is en
gedaan moet gaan worden.
En verder heb ik ontzettend veel zin om aan
al deze uitdagingen te beginnen. Ik hoop u
binnenkort te mogen ontmoeten, op een
informatieavond of andere bijeenkomst.

