
Een maand geleden hebben we afscheid genomen van Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad  
en de maandelijkse webinars over de voortgang van het Klimaatakkoord. 
Daarvoor in de plaats het nieuwe Klimaatplatform o.l.v. Kees Vendrik. 
Onder het motto 'versnellen en verbinden' wil het platform de ervaringen van burgers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties verbinden met het klimaatbeleid van de overheden en zo de 
energietransitie en de uitstoot-reductie te versnellen 
 
Op 2 december was het eerste webinar.  
Onder leiding van Esther van Rijswijk ging Kees Vendrik (KV) in gesprek met luisteraars en 
Maria van der Heijden (MvdH), directeur van MVO-Nederland (Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen), 
Jetske Bouma (JB), programmaleider Burgerbetrokkenheid bij het Planbureau voor de 
Leefomgeving,
Roel Woudstra (RW), directeur Stichting Buurkracht.  
Er konden ook vragen gesteld worden. 
 
De eerste aftrap was voor KV:  
het hele team van het platform gaat door het land vooral om te luisteren naar wat burgers, bedrijven, 
lokale overheden nodig hebben om de volgende stap/stappen te zetten. Centraal daarbij staat om 
verbinding te maken met de samenleving, de kwetsbare belangen, aarzelende burgers, burgers die 
wantrouwend zijn, met de centrale vraag 'Wat heb je nodig om die stap/volgende stap te zetten'? 
Duidelijk wordt dat klimaatrechtvaardigheid in deze aanpak centraal staat. Dus ook de grote 
vervuilers worden onder de loep genomen. 
En een keer per twee maanden gaat KV met deze verhalen (en kritieken) naar Rob Jetten. 
Maar het gaat niet alleen om het overdragen van de verhalen naar de overheid, maar ook om 
verbinding te maken tussen de partijen.  
En af en toe zal er ook gedramd moeten worden in Den Haag. 
(zie: https://nationaalklimaatplatform.nl/nieuws/2336116.aspx) 
 
een selectie van uitspraken: 
JB: eerst verbinden, dan versnellen i.p.v. versnellen en verbinden. Uit de rest van het gesprek blijkt 
dat verbinden en versnellen gelijk op kan gaan. 
RW: de 'Groene kerk' uitgaan; benader voorbij de koplopers de 'gewone' burger.  Wat heeft de buurt, 
hebben de mensen nodig om te verduurzamen. Het gaat om een procesbenadering en niet om het 
nemen van maatregelen. 
MvdH: stem geven aan de koplopers en een gelijk speelveld creëren. Nu hebben bedrijven uit de 
oude economie veel voordelen boven bedrijven die duurzaam produceren. Ze onderstreept ook het 
belang van het bewustzijn van de hele keten van het productieproces. 
 
Vanuit de deelnemers een bijdrage van Emmely Jurrius-Siebrecht, klimaatburgemeester van 
Landsmeer en lid van de Stichting Klimaatgesprekken: goede klimaatgesprekken leiden van 
verbinden naar versnellen. Betrek ons erbij, stuur ons op pad! 
 
KV:  
We willen versterken wat er al gebeurt, alle ministapjes zijn van belang, ook op lokaal niveau. 
Bedenk bijv. dat de energiecoöperaties meer dan honderdduizend leden hebben. 
Maar we maken ook zichtbaar dat er sprake is van versnippering, met name aan de overheidskant en 
dat is niet  bevorderlijk voor de transitie.  
Benadrukt werd dat het platform geen ombudsfunctie heeft en ook niet het afvalputje wil zijn van 
de klachten. 
 
Er werden een ongeveer 10 van de 200 vragen van de deelnemers behandeld. De vragen en 
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antwoorden daarop komen op de website https://nationaalklimaatplatform.nl.  
Op die website zijn ook "Eerste contouren programma NKP" te vinden. (https://
nationaalklimaatplatform.nl/2352878.aspx?t=Werkplan-krijgt-vorm ) dat Kees Vendrik op 23 
november naar de regering stuurde.  
 
Conclusie: 
Er lag in het gesprek veel nadruk op het op luisteren naar de burgers en de (kleinere) ondernemers, 
die kennelijk worden gezien als de belangrijkste beperkende factor voor de versnelling. We hoorden 
minder over het faciliteren van die burgers waar ze knelpunten ervaren. Maar dit kan nog komen, 
het platform is immers pas een maand aan het werk. 
De hier gepresenteerde aanpak is misschien een voorzet voor het in ons 10puntenplan (GvhK) in 
punt 3 geformuleerde "Burgers moeten actief betrokken worden bij de energietransitie".
 
Het webinar is nog te zien op: https://vimeo.com/event/2634345/2697c07f80 
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