Geachte [naam fractievoorzitter],
‘Welkom in het nieuwe klimaat’, zo opende weerman Gerrit Hiemstra het NOS-journaal
op 2 juni 2016. Hij zei dit naar aanleiding van het noodweer dat toen over Nederland en
andere Europese landen was getrokken. Dit zei hij niet zomaar. Volgens hem is het de
hoogste tijd dat we Nederland gaan wapenen tegen klimaatverandering. Hoe?
De problemen van het veranderde klimaat worden nu als eerste gevoeld in de stad:
overstromingen door piekbuien die in de stad moeilijk gebufferd kunnen worden.
Verder een perspectief van meer hittegolven en pieksterfte van ouderen door het
stedelijk hitte-eilandeffect. Een belangrijk onderdeel van het noodzakelijke
klimaatbeleid is het vergroenen van de leefomgeving in en om de stedelijke omgeving.
Dit is een effectieve maatregel die hét verschil kan maken met geringe financiële
middelen, en ook nog eens benefits op tal van andere beleidsterreinen (gezonde en
aantrekkelijke leefomgeving, gunstige vestigingsfactor voor bedrijven, biodiversiteit).
Gezien de urgentie van dit onderwerp is het opvallend dat u als politieke partij in de
aanloop naar de verkiezingen van 15 maart nauwelijks en soms zelfs geen enkele
aandacht voor dit belangrijke onderwerp vraagt. De stichtingen Entente Florale en
Operatie Steenbreek hebben de verkiezingsprogramma’s van de tien grootste partijen
bekeken en hebben gekeken naar wat er werd gezegd over ‘natuur’, ‘groen’, ‘stedelijke
omgeving’ en ‘klimaat’. Conclusie: de meeste politieke partijen besteden in hun
verkiezingsprogramma’s heel weinig aandacht aan dit thema. Bij veel partijen gaat het
alleen over beperking van de emissies van broeikasgassen en CO2, als het klimaat wordt
genoemd. Van politieke partijen en groeperingen, waarvan je het zou verwachten dat ze
er serieus aandacht aan zullen besteden, is de opbrengst te mager.
Natuurlijk zijn we positief gestemd over het voorstel voor een Klimaatwet, dat nu bij de
Tweede Kamer is ingediend door PvdA, D66, GroenLinks, SP en CU. Maar er moet veel
meer gebeuren. Groenblauwe maatregelen in de publieke en private ruimte kunnen
daarbij juist het verschil maken. We weten door de ervaring van onze organisaties in de
afgelopen jaren, dat er een geweldig landelijk potentieel aanwezig is met lokale acties
rond groenparticipatie, de groene stad en vergroening van particuliere tuinen. Lokale
initiatieven zijn het, die met groot resultaat worden georganiseerd. De nationale
groencompetitie van Entente Florale, waar deelnemende gemeenten onder andere
worden beoordeeld op onderwerpen als klimaat, biodiversiteit, burgerparticipatie en
gezondheid, is daar een mooi voorbeeld van. Dit levert elk jaar opnieuw enthousiasme
en inspiratie op voor de betrokken gemeenten en de effecten ervan zijn daar dan ook
zichtbaar en voelbaar in de openbare ruimte. Groenbeleid wordt dan effectief en
concreet gemaakt.
Een ander treffend voorbeeld is de publiekscampagne Operatie Steenbreek. Inmiddels
zijn door Operatie Steenbreek meer dan 30 gemeenten actief in de particuliere tuinen en
ook op bedrijventerreinen. De winst is niet alleen meer waterberging en minder

hittestress; er is ook meer natuur, meer welzijn, meer buurtgevoel en meer sociale
samenhang. Een groene omgeving levert kwaliteit, die zich ook in economische factoren
laat beschrijven. Maar de grootste winst zit in een gemotiveerde bevolking, die graag
bijdraagt aan het toekomstbestendig maken van hun eigen leefomgeving. Dat laatste is
van groot belang, omdat op dit moment nog maar een krappe twee procent van de
Nederlandse bevolking klimaatverandering als een serieus probleem beschouwt (bron:
Sociaal Cultureel Planbureau, 2016). Kortom: klimaatsverandering schreeuwt om politieke
wapenfeiten.
Middels deze brief willen we u als politieke partij vragen om het onderwerp
‘klimaatsverandering’ op uw eigen en de gezamenlijke agenda te plaatsen en daar de
juiste aandacht voor te vragen bij de coalitieonderhandelingen op landelijke niveau en
vervolgens ook in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van
2018.
Mocht u nog vragen hebben over deze brief dan kunt u contact opnemen met Roel van
Dijk, secretaris van Entente Florale en Operatie Steenbreek. Roel is te bereiken via
rvdijk@ententeflorale.nl.
Met vriendelijke groet,
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