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Het HIER klimaatbureau kent met meerderheid van stemmen de HIER 
klimaatpenning voor de persoon die zich succesvol heeft ingezet om de aanpak van 
het klimaatprobleem verder te brengen, toe aan: 

 

Lot van Hooijdonk 

 

De jury heeft Lot van Hooijdonk, wethouder Verkeer, Mobiliteit en Milieu gemeente Utrecht te  

genomineerd voor de HIER klimaatpenning 2017. De jury is van mening dat Utrecht dankzij 
de inspanningen van Lot van Hooijdonk met recht de meest impactvolle gemeente van de G4 

genoemd mag worden.  
 

Als het aan deze wethouder ligt, is Utrecht de eerste gasloze grote gemeente van Nederland 

en is deze stad Utrecht in 2030 klimaatneutraal.  
 

Lot van Hooijdonk deinst er niet voor terug om tegen de stroom in te gaan om idealen te 
bereiken. Zoals bij de eerste Nederlandse milieuzone voor personen- en bestelauto's. 

Ondanks veel kritiek uit alle hoeken is de milieuzone een succes te noemen. De stad Utrecht 
is aanzienlijk schoner geworden mede omdat Van Hooijdonk fietser en voetganger op één zet 

in de binnenstad. Met Van Hooijdonk aan het roer heeft Utrecht van de vier grote gemeenten 

de meeste zonnepanelen op de daken, is de stad koploper op het gebied van elektrisch rijden 
en heeft de domstad de grootste en schoonste bussenvloot. Tevens is de stad koploper 

energiebesparing in bedrijven.  
 

Bijzonder is dat Lot van Hooijdonk wordt beschreven als ‘geliefd bij vriend en vijand’ in haar 

zoektocht naar een duurzaam Utrecht. Het beleid ontwikkelen doet Van Hooijdonk bij 
voorkeur met de inwoners van de gemeente Utrecht.  

 
Van Hooijdonk weet de link te leggen tussen mondiale uitdagingen en het besturen van de 

stad. Haar gedrevenheid levert naast concrete resultaten op het gebied van duurzaamheid 

ook een grotere betrokkenheid van inwoners bij de politiek op. 
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De jury van het HIER klimaatbureau heeft besloten een ere - HIER klimaatpenning 

toe te kennen aan: 

 

Minister Henk Kamp 
 

De jury van de HIER klimaatpenning is van mening dat de Minister van Economische Zaken 

een HIER klimaatpenning verdient vanwege de welhaast tegendraads voortvarende wijze 

waarop de minister wat hij heeft afgesproken. Enkele weken na het akkoord van Parijs 
presenteerde hij het Energierapport. De openingszin luidt:  ‘Het kabinet streeft in 

internationaal verband naar een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en 
betaalbaar is.’ Het klimaatprobleem staat daarmee voor het eerst echt centraal op de agenda 

van het ministerie van EZ. In de Energieagenda van december vorig jaar heeft hij zijn 
strategie verder uitgewerkt. 

 

Het meest zichtbare resultaat van de aanpak van minister Kamp is de snelle ontwikkeling van 
wind op zee.  In 2015 werd 357 megawatt (MW) opgewekt door windmolens in zee. De 

doelstelling is dat er in 2023 voor minimaal 4.450 MW vermogen aan windmolens op zee 
staat. De ambitie is dat er daarna jaarlijks tenminste 1.000 MW bijkomt. 

 

Dankzij de gekozen tenderaanpak zijn de kosten veel lager dan gedacht. Drie jaar geleden 
was de verwachting dat de windparken op zee € 18 miljard aan subsidie zouden kosten, 

inclusief het net op zee om de stroom aan land te krijgen. In twee jaar tijd is er sprake van 
meer dan een halvering van de kosten. En het eind is nog niet in zicht. De ontwikkelingen op 

het terrein van windenergie op zee gaan dusdanig snel dat er rekening moet worden 
gehouden met het scenario dat een aanvrager een windpark kan realiseren zonder subsidie. 

Om in te spelen op deze ontwikkelingen heeft minister Kamp partijen de mogelijkheid 

geboden een  subsidieloze bieding uit te brengen voor de kavels I en II van het windpark 
Hollandse Kust Zuid die dit najaar wordt opengesteld. 

 
Dankzij de uitzonderlijke wijze waarop minister Kamp de afspraken van Parijs heeft opgepakt 

en klimaat tot een centraal onderdeel van het beleid van EZ heeft gemaakt heeft hij een 

cultuuromslag gerealiseerd op zijn ministerie. Waar dit ministerie vroeger vooral dwars lag, is 
het nu de belangrijkste aanjager van klimaatbeleid. 

Ook binnen de VVD en VNO/NCW heeft Kamp voor een omslag in het denken gezorgd. Waar 
deze partijen eerder benadrukte dat windmolens op subsidie draaien, is er nu enthousiasme 

over de nieuwe industriepolitiek. 

 
Met veel genoegen kent de jury van het HIER klimaatbureau de HIER klimaatpenning uit aan 

deze minister, met dank aan wat hij teweeg heeft gebracht binnen en buiten het ministerie. 


