Geachte voorzitter en raadsleden,
Als inwoner van de gemeente Woerden probeer ik klimaatbewust te leven door op de fiets naar
mijn werk in Harmelen te gaan en twee dagen in de week geen vlees te nuttigen. Let wel, dit zijn
persoonlijke keuzes, keuzes waarvan niet verwacht mag worden dat iedereen hier navolging aan
geeft.
Ik sta hier vanavond namelijk niet alleen namens mijzelf. Ik sta hier om de verschillende meningen
van mijn generatie bij jullie kenbaar te maken. In het najaar van 2019 is in een jongerencampagne
onderzocht hoe de jeugd ervoor wil zorgen dat gemeente Woerden op termijn energieneutraal kan
worden. Beschouw ons betoog daarom als een advies aan de bestuurders en beleidsmakers.
Binnen de campagne kregen wij, de jongeren, diverse keuzes voorgelegd over onze eigen invloed op
het energieverbruik in deze regio. Wij zijn bereid om kleine aanpassingen te doen in ons dagelijks
leven, denk hierbij aan gebruik van het OV of energiezuinige apparaten. Over het verminderen van
de vleesconsumptie of het delen van een auto is geen eenduidige mening geformuleerd.
Tevens is ons gevraagd hoe wij duurzame energie willen opwekken. Wij zouden graag een
samenspel van grijs en groen zien, waarbij het één niet ten koste hoeft te gaan van het ander. In de
praktijk betekent dit een samenspel van zonnepanelen op daken en industrieterreinen, maar ook
ruimte voor grootschalige energieproductie. Ons advies luidt als volgt: staar je niet alleen blind op
huidige oplossingen, maar investeer ook in innovatie van bijvoorbeeld aardwarmte.
Wees niet bang. Wees niet bang om te veranderen, maar gebruik de inwoners van de gemeente
Woerden wel als klankbord. Zij zijn degene die in deze gemeente wonen, werken en slapen. Wat
zien zij als mogelijke oplossingen voor het klimaatprobleem? Ik klink nu waarschijnlijk als een
optimistische jongere, maar wij zijn ons er ook terdege van bewust dat niet alle oplossingen even
eenvoudig te realiseren zijn. Jurgen neemt jullie hier graag verder in mee.
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De filosoof Immanuel Kant, op wie De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is
gebaseerd, heeft al gezegd dat men zó moet handelen zoals men wenst dat iedereen zou handelen,
maar nog belangrijker: dat de mens een doel op zich is en geen middel, zoals al het andere.
De beste oplossingen zijn dus de oplossingen waarbij het welzijn van het volk daadwerkelijk het
doel is.
Met dat in het achterhoofd wil ik u vragen te kiezen voor dat wat u goed vindt.
Weegt de Woerdense ambitie van het jaar 2030, zoals ook gepresenteerd wordt op de zo te
overhandigen ‘infographic’, op tegen de landelijke vereiste van het jaar 2050? Is die onzekerheid
van ‘binnen tien jaar’, bijvoorbeeld op de woning- en arbeidsmarkt, groter dan de onzekerheid bij
een minder radicale aanpak van verduurzaming? Is de balans tussen welzijn van het volk nu en later
optimaal?
Want er zitten nog grote haken en ogen aan het hierbij gepresenteerde plan. Buiten de
enorme kosten, valt dan ook te denken aan de over te belasten bouwsector en het nog onvoldoende
maatschappelijk draagvlak. Factoren die niet uit het oog verloren mogen of kunnen worden.
Want, naast hetgeen dat Cindy net heeft verteld, zijn er evenzogoed meningen binnen de gelederen
die pleiten voor in eerste instantie daken en industrieterreinen vullen met zonnepanelen. Wellicht
dat er op de middenberm van de A12 een heleboel gebouwd kan worden. Immers, bij het
volgooien van de polders rijst toch de vraag: ‘’Wanneer is de Woerdense regel ‘geen grijs voor groen’
verdwenen?’’ Een idee zou dan zijn om in eerste instantie te investeren in private ondernemingen,
zoals bijvoorbeeld een energiecoöperatie, om het stedelijk gebied te verduurzamen.
Andere genoemde argumenten voor minder rigoureus handelen is de mogelijkheid van een
(wellicht landelijke) kern- of thoriumreactor in de toekomst en het nog beperkte
elektriciteitsnetwerk.
Dus hoe zou u onze korte inleiding in het verduurzaamheidsplan dan moeten zien? Niet als een
bindend advies, noch als de ‘jonge generatie die wrok voelt jegens de oudere generatie’. Wij staan
hier als de vertegenwoordiging van een groep Woerdense jongeren, ieder met zijn eigen mening, die
een opinie vormt met betrekking tot aan duurzaamheid gerelateerde zaken.
Hierbij bieden we ten eerste een zogeheten ‘infographic’ aan om de gemiddelde mening te
illustreren en ten tweede het enthousiasme om mee te willen denken over verdere stappen.
Wij danken u zeer voor uw tijd en aandacht.
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