Dinerlezing dinsdag 10 oktober 2017: drs. Jan van der Meer,
Warmteregisseur bij OverMorgen, voormalig wethouder Groen Links Nijmegen.
Dat er veel verschillende beroepen bestaan, dat is al eeuwen zo. Dat ze tegenwoordig in het Engels
geschreven worden omdat het beter klinkt, dat is van de laatste 20 jaar. Maar er zijn ook nog
“gewone” ambachtelijke beroepen die de aandacht trekken, althans bij ons is dat zo.
We hadden deze lezing een heuse Warmteregisseur. Daarbij denk je al snel aan een filmbegeleider
die op locatie ergens in Zuid-Europa wat aan het creëren is. Niets van dat alles. Een
warmteregisseur is een spil in het web voor verschillende partijen, zoals overheid, provincie,
gemeente, energieleveranciers etc, die hij bij elkaar moet brengen om duurzaamheid tot stand te
brengen. Dat dat een hele klus is bleek bij zijn presentatie. Niet iedereen wil zomaar van het gas af.
Het milieuakkoord vraagt daarom, maar ook willen we geen aardbevingen meer in Groningen en
willen we van de gevoelige afhankelijkheid van machtige grootheden als Rusland af. Niet iedereen
wil zomaar aan ‘nul op de meter woningen’ en soms is dat ook niet eens mogelijk. Hoe ideëel
mensen ook zijn, uiteindelijk gaat het om de portemonnee die wij allemaal moeten trekken, willen
we in 2050 aan alle normen voldoen. De interessante vraag is hoe het kan dat bijvoorbeeld
Denemarken al ruim 98.5% duurzaam is, terwijl wij hier net 5% halen. Wij zijn nagenoeg het
slechtste jongetje van de Europese klas. Ook al zijn we goed op weg: Nijmegen was finalist bij de
European Green Capital Award en wordt in 2018 de Green Capital of Europe; klaarblijkelijk loopt
de politiek met diens korte termijn visie ons in de weg. Anders waren we wellicht al 15 jaar geleden
op koers geweest. Hoe dan ook, noodzaak of zegen. Noodzaak, dat was het al. Een zegen, dat weten
we pas over 33 jaar.
Één ding is zeker: makkelijker kunnen we het voorlopig niet maken, mooier en groener op termijn
wel. We danken Jan van der Meer hartelijk voor de interessante materie die voorbij vloog………
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