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Deelnemers: 

1. Marjolein Demmers (directeur Natuur & Milieu) 

2. Olof  van der Gaag (directeur NVDE) 

3. Marc van den Tweel (algemeen directeur Natuurmonumenten) 

4. Maria van der Heijden (directeur-bestuurder MVO Nederland) 

5. Marjan Minnesma (directeur Urgenda) 

6. Annemieke Nijhof (algemeen directeur Deltares) 

7. Annemarie Rakhorst (voorzitter van het bestuur Milieu Centraal) 

8. Carolien Gehrels (Arcadis) 

Hoofdpunten: 

 Wat de deelnemers verbindt is het grote gevoel van urgentie. De focus in de politiek ligt te 

veel op wat haalbaar is, terwijl we leiderschap nodig hebben op wat nodig is; dat is niet altijd 

makkelijk, maar wel belangrijk. We hebben een overheid met lef nodig; een plan met een 

stevig uitvoeringsprogramma. De tijd van een klein beetje veranderen en hopen dat de 

technologie ons gaat helpen is voorbij; die strategie leidt keer op keer tot teleurstellingen. 

 Er moeten steeds vaker via de rechter stappen worden afgedwongen, dat geeft een dubbel 

gevoel, als een pyrrusoverwinning. Toch staat Stichting Urgenda heel dichtbij verdere 

juridische stappen want er sinds de uitspraak in 2015 nog steeds niks gebeurd.  

 De investeringen in Nederland leiden onder de onduidelijkheid en het gebrek aan 

daadkracht, omdat niet meer helder is voor grote investeerders welke sectoren in de 

toekomst blijven of gaan renderen.  

 Het gaat niet alleen om publieke investeringen; er is veel privaat geld beschikbaar, dus er 

moet meer publiek-private samenwerking komen. 

 Er zijn heel veel creatieve ideeën en plannen, gebruik die. Ook staat een enorm groot 

maatschappelijk middenveld klaar om te helpen.  

 Dat Nederland planbureaus heeft, is een zegen, maar ze zoeken soms te veel naar 

zekerheden in een onzekere wereld. Je moet risico’s durven nemen en vertrouwen hebben 

met een focus op doelen en ambities. Nu riskeren we “paralysis by analysis”.    

 Ga voor groen herstel uit de coronacrisis en zorg dat steun zich ook richt op verduurzaming.  

 Verduurzaming leidt ook tot werkgelegenheid, maar er is wel omscholing nodig om aan de 

vraag naar arbeid te blijven voldoen. Er bestaat geen energietransitie zonder arbeidsmarkt 

transitie.  

 De circulaire economie is cruciaal en er is een integrale benadering nodig, waarbij klimaat, 

stikstof en biodiversiteit aan elkaar worden gekoppeld.  

 Het Versnellingsakkoord  stikstofemissiereductie 2021 – 2030 is een compromis, maar wel 

een belangrijk en haalbaar compromis waarbij goede stappen gezet worden.  

 


