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Hoe	het	duurzame	Rutte	III	een	stille
triomf	is	van	Diederik	Samsom

Door	Thijs	Broer	en	Max	van	Weezel

I
10	oktober	2017.	In	de	Oude	Zaal	van	de	Tweede	Kamer	hebben	zich	tientallen
cameraploegen,	schrijvende	journalisten	en	belangstellende	Kamerleden
verzameld.	Via	een	zijdeur	betreden	premier	Rutte	en	zijn	drie	nieuwe
coalitiegenoten	Sybrand	Buma	(CDA),	Alexander	Pechtold	(D66)	en	Gert-Jan
Segers	(ChristenUnie)	de	voormalige	balzaal	van	stadhouder	Willem	V.
Glunderend	van	trots	komen	ze	een	voor	een	het	regeerakkoord	‘Vertrouwen	in
de	toekomst’	toelichten.	Rutte,	bekend	van	de	uitspraak	‘Die	gekke	windmolens
draaien	niet	op	wind	maar	vooral	op	subsidie’,	vestigt	de	aandacht	op	de
ambitieuze	klimaatagenda	van	het	kabinet	in	wording:	‘We	gaan	hard	werken
aan	een	duurzame	samenleving	waarin	ook	onze	kinderen	en	kleinkinderen
gezond	kunnen	opgroeien.’	Hij	is	nog	geen	minuut	aan	het	woord	of	de
aanwezige	journalisten	zien	op	hun	smartphone	een	twitterbericht	van	D66
verschijnen:	‘Wij	zijn	trots	op	het	groenste	regeerakkoord	ooit!’	Even	later
verklaart	Pechtold	vanachter	de	katheder:	‘Dit	kabinet	haalt	de	klimaatdoelen
van	Parijs	en	verandert	Nederland	van	een	zorgelijke	achterblijver	in	een
Europese	koploper.’

Tijdens	de	interviews	na	afloop	telt	Segers	zijn	zegeningen.	Hij	zegt	het	D66	na:
‘Dit	is	het	meest	groene	kabinet	dat	er	ooit	is	geweest.’	De	verslaggevers	leggen
vooral	Sybrand	Buma	het	vuur	na	aan	de	schenen,	want	diens	partijgenoot
Herman	Wijffels	heeft	hem	tijdens	de	formatie	vergeleken	met	klimaatontkenner
Donald	Trump	(‘Die	man	heeft	helemaal	niets	met	het



duurzaamheidsvraagstuk’).	Maar	ook	de	CDA-leider	manifesteert	zich	vandaag
als	een	groene	politicus:	‘Ik	zou	niet	weten	hoe	je	een	ambitieuzere,	betere	en
mooiere	klimaatparagraaf	kunt	maken	dan	deze.’

Later	die	dag	komen	de	reacties	uit	de	samenleving	binnen.	Milieuorganisaties
als	Greenpeace	en	Milieudefensie	wijzen	erop	dat	de	rechts-christelijke	coalitie
zich	rijk	rekent	aan	de	grootschalige	ondergrondse	opslag	van	CO2	die	wordt
uitgestoten	door	de	zware	industrie.	De	methode	is	nog	niet	beproefd,	en	de
nadruk	op	CO2-opslag	gaat	bovendien	ten	koste	van	al	bestaande	subsidies	voor
duurzame	energie.	Een	paar	weken	later	zal	ook	het	Planbureau	voor	de
Leefomgeving	met	die	kritiek	komen.

Maar	over	het	algemeen	is	de	toon	opvallend	welwillend.	Het	Wereld	Natuur
Fonds:	‘De	ambitieuze	klimaatagenda	is	een	belangrijk	signaal.’	De	Vereniging
Natuurmonumenten:	‘We	zien	ernaar	uit	om	ons	de	komende	jaren	in	te	spannen
voor	de	duurzame	koers	die	dit	kabinet	wil	laten	zien.’	En	zelfs	Greenpeace	laat
weten:	‘Kabinet	doet	stap	in	goede	richting.’

Het	is	een	verrassende	ontknoping	van	een	verkiezingscampagne	waarin	bijna
met	geen	woord	over	een	ambitieuze	klimaatagenda	werd	gerept.	Bijna	alle
politieke	partijen	hamerden	op	onderwerpen	als	immigratie,	integratie	en	de
zorg.	Bij	de	VVD	werd	de	constatering	dat	klimaatverandering	kon	leiden	tot
‘stijgende	zeespiegels	en	hevige	regenbuien’	te	elfder	ure	uit	het
verkiezingsprogramma	geschrapt.	De	programmacommissie	vreesde	dat	de
kiezers	zich	niet	in	zo’n	alarmerende	opmerking	konden	vinden.	Ook	het	CDA
maakte	tijdens	de	campagne	bijna	geen	woord	vuil	aan	het	klimaatprobleem.	De
partij	vond	het	als	enige	van	de	grote	partijen	niet	nodig	haar	programma	te	laten
doorrekenen	door	het	Planbureau	voor	de	Leefomgeving.	De	reden:	de
christendemocraten	richtten	zich	op	de	zorgen	van	‘gewone	mensen’	en	die
waren	nou	eenmaal	banger	voor	het	verlies	van	normen	en	waarden	en	het
teloorgaan	van	de	Nederlandse	identiteit	dan	voor	klimaatverandering.	Van	de	18
miljard	aan	milieubelastingen	die	GroenLinks	in	haar	verkiezingsprogramma
voorstelde,	moest	CDA-leider	Buma	niets	hebben:	‘De	dagdromen	van	Jesse
Klaver	zijn	nachtmerries	voor	de	Nederlanders,’	constateerde	hij:	‘Alles	wat	je	in
de	winkel	koopt,	wordt	duurder.	Van	vlees	en	vis	tot	bloemen	en	de
verpakkingen	waarin	dat	allemaal	zit.	Je	betaalt	je	straks	ongans	met	zo’n
grachtengordellinks	programma.’

Tijdens	de	grote	televisiedebatten	speelde	de	dreigende	opwarming	van	de	aarde



nauwelijks	tot	geen	rol.	Alleen	Gert-Jan	Segers	daagde	premier	Rutte	op	de
avond	voor	de	verkiezingen	uit	zijn	mening	erover	te	geven.	De	reactie	van	de
VVD-voorman:	Nederland	moet	niet	harder	willen	lopen	dan	de	rest	van	Europa.
Zelfs	de	door	Buma	zo	gehekelde	Klaver	merkte	in	een	interview	met	Vrij
Nederland	behoedzaam	op:	‘De	gevolgen	van	de	klimaatverandering	liggen	zo
ver	achter	de	horizon	dat	mensen	zich	er	moeilijk	een	voorstelling	van	kunnen
maken.	Daarom	probeer	ik	te	laten	zien	dat	groene	politiek	over	veel	meer	gaat
dan	abstracte	kwesties	als	de	CO2-uitstoot.’

Geen	van	de	politieke	leiders	verwachtte	van	het	benadrukken	van	het
klimaatprobleem	electoraal	gewin.

Hoe	kon	het	dan	gebeuren	dat	op	10	oktober	in	de	Oude	Zaal	van	de	Tweede
Kamer	zo	triomfantelijk	‘het	groenste	regeerakkoord	ooit’	werd	gepresenteerd	en
Nederland	zelfs	tot	voortrekker	in	Europa	werd	uitgeroepen?

Dat	valt	alleen	te	begrijpen	als	je	weet	wat	voor	machtige	lobby	er	al	jaren
geleden	achter	de	schermen	op	gang	kwam,	niet	alleen	vanuit	milieuorganisaties
maar	ook	van	grote	bedrijven	als	DSM,	Philips	en	Unilever	en	organisaties	als
VNO-NCW	en	Bouwend	Nederland.

II
September	2011.	Nederland	wordt	geregeerd	door	een	coalitie	die	ongekend
stoere	taal	uitslaat	over	de	bestrijding	van	de	misdaad	en	een	stevige
aanscherping	van	het	immigratiebeleid.	In	het	regeerakkoord	van	het	eerste
kabinet-Rutte	ontbreekt	een	paragraaf	over	de	opwarming	van	de	aarde,	het
broeikaseffect	en	de	uitstoot	van	gassen	als	CO2.	Geen	wonder,	want	het	kabinet
berust	op	samenwerking	tussen	de	rechtse	partijen	VVD,	CDA	en	PVV.	De	enige
concrete	aankondiging	op	milieugebied	die	bij	de	presentatie	van	het	kabinet
wordt	gedaan,	is:	‘Er	komt	geen	kilometerheffing.’	Want	het	eerste	kabinet	van
premier	Rutte	wil	niet	alleen	de	vriend	zijn	van	huiseigenaren	en	uitbaters	van
kleine	cafés,	maar	ook	van	de	vrachtwagenchauffeurs	en	automobilisten.

De	ruk	naar	rechts	op	milieugebied	is	een	klap	in	het	gezicht	van	organisaties	als
Greenpeace,	Natuur	en	Milieu	en	het	Wereldnatuurfonds,	die	onder	vorige



kabinetten	goede	zaken	deden	met	bewindslieden	als	Pieter	Winsemius	(de	oud-
McKinsey-manager	die	de	milieueffectrapportage	invoerde),	Ed	Nijpels	(die	het
gebruik	van	fosfaten	in	wasmiddelen	en	schadelijke	drijfgassen	in	spuitbussen
terugdrong),	Jan	Pronk	(voorzitter	van	de	Wereldmilieuconferentie)	en
Jacqueline	Cramer	(geen	verdere	uitbreiding	van	kerncentrales).	Tot	overmaat
van	ramp	heeft	het	kabinet	‘waar	rechts	zijn	vingers	bij	aflikt’	het	ministerie	van
Volkshuisvesting,	Ruimtelijke	Ordening	en	Milieubeheer	opgeheven	–	de	vaste
toegangspoort	voor	groene	activisten	tot	het	regeringskasteel.	VROM	wordt	een
onderafdeling	van	het	nieuwe	ministerie	van	Infrastructuur	en	Milieu,	waar
Melanie	Schultz	van	Haegen	(‘130	kilometer	per	uur	rijden	kan	best’)	en
bondgenoot	van	de	boerenlobby	Joop	Atsma	voortaan	de	scepter	zwaaien.	Het	is
niet	alleen	voor	de	activisten	een	steen	des	aanstoots	maar	ook	voor	een	deel	van
het	bedrijfsleven.	Moet	er	op	zijn	minst	niet	veel	meer	worden	gedaan	aan
duurzame	energie?

Dat	is	de	reden	waarom	in	september	2011	een	gezelschap	van	groene
ondernemers,	milieuambtenaren	en	klimaatactivisten	bijeenkomt	in	een	oude
werkplaats	tegenover	het	sinds	het	overlijden	van	koningin	Juliana	en	prins
Bernard	verlaten	Paleis	Soestdijk.	Het	is	een	van	de	eerste	bijeenkomsten	van	de
stichting	Nederland	Krijgt	Nieuwe	Energie,	die	in	maart	van	dat	jaar	is
opgericht.	Het	initiatief	is	opmerkelijk	genoeg	niet	genomen	door	de
milieubeweging,	maar	door	de	brancheorganisaties	van	ingenieurs	en
installateurs.	Een	van	de	sprekers	in	Baarn	is	oud-VVD-minister	Ed	Nijpels,	op
dat	moment	voorzitter	van	NLingenieurs,	waarbij	kleine	bureautjes	maar	ook
internationaal	opererende	ondernemingen	als	Royal	Haskoning	zijn	aangesloten.
Van	de	partij	zijn	ook	bestuursleden	van	UNETO-VNI,	de	koepel	van
installateurs,	die	net	als	de	ingenieurs	een	groeimarkt	zien	in	duurzaam	bouwen,
het	aardgasvrij	maken	van	woonwijken	en	het	plaatsen	van	hybride
warmtepompen	en	zonneboilers.

Tussen	de	biologische	broodjes	door	wordt	het	gezelschap	behalve	door	Nijpels
toegesproken	door	Herman	Wijffels,	oud-Rabobank-topman	en
deeltijdhoogleraar	‘duurzaamheid	en	maatschappelijke	ontwikkeling’	in	Utrecht.
De	bezoekers	zijn	dan	al	welkom	geheten	door	de	voorzitter	van	Nederland
Krijgt	Nieuwe	Energie,	Zijne	Koninklijke	Hoogheid	prins	Carlos	de	Bourbon	de
Parme,	opgeleid	bij	ABN-AMRO	en	zoon	van	prinses	Irene,	die	samen	met
Wijffels	nog	het	NatuurCollege	heeft	opgericht.

‘Dat	was	een	belangrijke	bijeenkomst,’	zegt	Ed	Nijpels	als	we	hem	spreken	in



restaurant	De	Belhamel	aan	een	Amsterdamse	gracht.	De	oud-minister,	oud-
burgemeester	van	Breda	en	oud-commissaris	van	de	Koningin	in	Friesland	is
onlangs	naar	de	grachtengordel	verhuisd.	‘Het	was	een	van	de	eerste	keren	dat
we	uitvoerig	met	elkaar	hebben	gesproken	over	de	noodzaak	een	Nationaal
Energieakkoord	te	sluiten,	om	de	uitstoot	van	CO2	terug	te	dringen	en	het
gebruik	van	duurzame	energiebronnen	als	zon	en	wind	op	grote	schaal	te
stimuleren.	Dat	idee	leefde	al	langer	binnen	NLingenieurs.	Het	doel	was	een
brede	coalitie	te	smeden	tussen	bedrijfsleven,	overheid	en	maatschappelijke
organisaties.’

Perscentrum	Nieuwspoort,	3	september	2012.	Vlak	voor	de	Tweede
Kamerverkiezingen	van	anderhalve	week	later	komt	de	politieke	lobby	van
Nederland	Krijgt	Nieuwe	Energie	goed	op	stoom.	Tijdens	een	openbare
bijeenkomst	dwingt	Nijpels	als	spreekstalmeester	de	energiespecialisten	van	de
Tweede	Kamerfracties	een	voor	een	te	beloven	dat	ze	zich	zullen	inzetten	voor
een	Nationaal	Energieakkoord.	Voor	alle	zekerheid	heeft	prins	Carlos	zich	als
voorzitter	van	NKNE	in	een	brief	tot	alle	leden	van	de	Staten-Generaal	gericht:
‘De	samenleving	verheugt	zich	op	een	constructieve	samenwerking	met	u.’

Ingenieurs	en	installateurs,	Nijpels,	Wijffels	en	prins	Carlos	hebben	het	geluk	dat
bij	de	kabinetsformatie	van	2012	een	groot	aanhanger	van	hun	ideeën	aan	tafel
zit:	kernfysicus,	oud-campagneleider	bij	Greenpeace	en	nu	PvdA-leider	Diederik
Samsom.	Als	gewoon	Kamerlid	diende	Samsom	al	in	2011	samen	met	Gerda
Verburg	van	het	CDA	een	motie	in	waarin	werd	aangedrongen	op	een	Nationaal
Energieakkoord.	Tegen:	VVD	en	PVV.	Voor:	alle	andere	partijen.	Nu	Samsom	in
de	Stadhouderskamer	met	Rutte	onderhandelt,	ziet	hij	zijn	kans	schoon.	Het
regeerakkoord	‘Bruggen	slaan’	bevat	roerende	passages	over	het	belang	van
duurzaamheid	–	heel	anders	dan	onder	de	vorige	premier	Rutte.	Nederland	gaat
een	ambitieus	internationaal	klimaatbeleid	voeren,	in	2020	moet	het	aandeel
duurzame	energie	16	procent	bedragen,	dertig	jaar	later	moeten	fossiele
energiebronnen	als	kolen	en	gas	helemaal	zijn	uitgebannen.	Architecten,
bouwondernemers	en	installateurs	kunnen	aan	de	slag	met	hun	aardgasvrije
wijken	en	zonneboilers.	Naar	later	zal	blijken	is	de	belangrijkste	belofte	dat	het
nieuwe	kabinet	alles	op	alles	zal	zetten	om	de	kostprijs	van	windenergie	op	zee
versneld	omlaag	te	brengen.	De	VVD-onderhandelaars	Rutte	en	Blok	vinden	de
teksten	van	Samsom	wel	erg	ambitieus	en	hoogdravend,	maar	zetten	er
uiteindelijk	toch	hun	handtekening	onder.	In	restaurant	De	Belhamel	zegt	Nijpels
waarderend:	‘Diederik	Samsom	heeft	een	doorslaggevende	rol	gespeeld	in	de
totstandkoming	van	het	nieuwe	energiebeleid.’



III
Begin	februari	2013,	in	de	bossen	bij	Arnhem.	Werkgeversorganisatie	VNO-
NCW	houdt	haar	jaarlijkse	bezinningsconferentie	in	het	statige	Hotel	De
Bilderberg.	De	crème	de	la	crème	van	het	Nederlandse	bedrijfsleven	is
aanwezig:	voorzitter	Elco	Brinkman	van	Bouwend	Nederland,	Dick	Benschop,
president-directeur	van	Shell	Nederland,	topman	Bert	Meerstadt	van	de
Nederlandse	Spoorwegen,	president-commissaris	Rein	Willems	van	energiereus
Essent.	Verder	signaleren	we	onder	anderen	de	oud-CDA-premiers	Ruud
Lubbers	en	Jan	Peter	Balkenende	en	voorzitter	Wiebe	Draijer	van	de	Sociaal-
Economische	Raad.

Het	thema	dat	voor	deze	Bilderbergconferentie	zorgvuldig	is	gekozen:	hoe	kan
het	bedrijfsleven	‘nieuwe	partnerschappen’	sluiten	die	bijdragen	aan	‘een
economisch,	ecologisch	en	sociaal	sterk	Nederland’?	Want	zo’n
bezinningsconferentie	is	er	om	duidelijk	te	maken	dat	het	de	ondernemers	echt
niet	alleen	te	doen	is	om	het	financieel	gewin.

Op	de	tweede	dag,	na	het	ontbijt	en	de	oecumenische	dienst	onder	leiding	van
Jacobine	Geel,	is	het	de	beurt	aan	gastspreker	Diederik	Samsom.	De	PvdA-leider
houdt	een	gedreven	betoog	over	Nederland	in	de	komende	decennia.	Uitvoerig
prijst	hij	ondernemers	die	zich	niet	richten	op	de	winst	op	korte	termijn	maar	hun
verantwoordelijkheid	nemen	om	de	samenleving	verder	te	helpen:	‘De	nieuwe
realiteit	vraagt	om	meer	ondernemerschap,	meer	samenhang,	meer
duurzaamheid’.	Alleen	zo,	besluit	hij,	‘kunnen	wij	de	toekomst	van	onze
kinderen	veiligstellen.’

Na	afloop	van	zijn	inleiding	wordt	de	sociaaldemocraat	omringd	door
enthousiaste	ondernemers	die	een	praatje	met	hem	willen	aanknopen.	Tijdens	de
koffiepauze	klinkt	in	verschillende	toonaarden:	‘Goede	jongen	zeg,	die	Samsom.
Had	ik	nooit	verwacht.’	De	bemoedigende	reacties	in	Hotel	De	Bilderberg	zijn
een	opsteker	voor	Samsom.	Rond	dezelfde	tijd	werkt	hij	in	alle	stilte	aan	het
plan	dat	hij	al	twee	jaar	eerder	samen	met	Gerda	Verburg	in	de	Kamer	had
voorgesteld:	de	totstandkoming	van	een	Nationaal	Energieakkoord.	Met	de	steun
van	de	werkgevers.



IV
De	Bezuidenhoutseweg	in	Den	Haag,	oktober	2013.	In	het	gebouw	van	de
Sociaal-Economische	Raad,	dat	nog	het	meest	aan	een	betonnen	bunker	doet
denken,	zetten	ruim	veertig	organisaties	hun	handtekening	onder	het
Energieakkoord	voor	Duurzame	Groei.	Niet	alleen	werkgevers	en	vakbonden
zijn	elkaar	in	de	armen	gevallen,	maar	ook	zulke	uiteenlopende	clubs	als
Greenpeace	en	Milieudefensie,	de	BOVAG,	de	ANWB	en	de	Fietsersbond,	de
koepelorganisatie	van	woningcorporaties	Aedes,	Bouwend	Nederland	namens	de
bouwbedrijven,	LTO	Nederland	namens	de	agrarische	sector,	UNETO-VNI
waarin	de	installateurs	zich	verenigd	hebben.	En:	Nederland	Krijgt	Nieuwe
Energie,	het	platform	van	Ed	Nijpels	en	prins	Carlos	de	Bourbon	de	Parme.

Over	het	akkoord	is	achter	de	schermen	maandenlang	onderhandeld.	VVD	en
PvdA	hebben	zich	bij	de	kabinetsformatie	gebroederlijk	uitgesproken	voor	een
ambitieus	klimaatbeleid	maar	verschillen	hemelsbreed	van	mening	over	hoe	dat
moet	worden	vormgegeven.	De	PvdA	wil	vaart	maken	maar	de	liberalen	hangen
aan	de	rem:	komen	de	belangen	van	het	bedrijfsleven	niet	in	het	gedrang?
Bovendien	beschikt	de	coalitie	wel	over	een	meerderheid	in	de	Tweede	Kamer
maar	niet	aan	de	overkant	van	het	Binnenhof,	in	de	senaat.	Zullen	de
regeringsplannen	daar	geen	schipbreuk	leiden?	Daarom	kiest	Rutte	II
stelselmatig	voor	regeren	via	een	U-bocht:	eerst	overeenstemming	bereiken	met
het	maatschappelijk	middenveld,	dan	pas	wetgeving.	Zo	worden
achtereenvolgens	het	Woonakkoord,	het	Sociaal	Akkoord	en	het	Zorgakkoord
gesloten.	Maar	de	meeste	voeten	in	de	aarde	heeft	het	Energieakkoord,	want
probeer	maar	eens	zulke	natuurlijke	tegenpolen	als	de	chemische	industrie	en	de
milieubeweging,	de	autolobby	en	de	fietsers	en	de	boeren-	en	natuurorganisaties
op	één	lijn	te	krijgen.	SER-voorzitter	Wiebe	Draijer,	voorheen	consultant	bij
McKinsey,	heeft	het	groene	polderoverleg	onder	zijn	hoede	genomen.	Op	de
achtergrond	praten	ook	Ed	Nijpels	en	Diederik	Samsom	zich	de	blaren	op	de
tong	om	de	partijen	bij	elkaar	te	krijgen.	Naar	buiten	toe	geeft	Samsom	weinig
ruchtbaarheid	aan	zijn	inspanningen	voor	het	bereiken	van	een	Energieakkoord.
Hij	is	ervan	overtuigd	dat	de	PvdA	de	kwestie	niet	moet	politiseren,	want	dan
slaan	de	ondernemers	en	de	VVD	op	tilt.	‘Ik	hou	maar	één	ding	in	gedachten,’
zegt	hij	later	in	Vrij	Nederland:	‘Niet	dat	ik	nu	stoer	in	de	krant	sta	met	een	plan,



maar	dat	ik	ergens	in	2025	aan	mijn	dochter	wil	kunnen	laten	zien	dat	we	het
voor	elkaar	hebben	gekregen.’

Het	nadeel	van	die	strategie	is	dat	het	de	achterban	van	de	PvdA	totaal	ontgaat
hoe	cruciaal	de	rol	is	die	Groene	Diederik	speelt.

In	het	najaar	van	2013	lukt	het	om	consensus	te	bereiken.	De	milieubeweging
accepteert	dat	energie-intensieve	bedrijven	als	Akzo,	DSM	en	Tata	Steel	worden
ontzien	en	dat	Nederland	niet	in	2020	–	zoals	in	het	regeerakkoord	stond	–	maar
pas	drie	jaar	later	over	16%	duurzame	energie	zal	beschikken.	Het	bedrijfsleven
moet	slikken	dat	op	termijn	vijf	kolencentrales	dichtgaan.	Ook	wordt
afgesproken	een	hele	reeks	andere	maatregelen	te	nemen,	waaronder	duizend
extra	windmolens	en	een	investering	van	400	miljoen	in	de	isolatie	van
huurwoningen.	Wiebe	Draijer	kan	tevreden	zijn.	‘Nederland	zet	vandaag	een
belangrijke	stap	op	weg	naar	een	schone	toekomst,’	meldt	de	SER	trots	op	haar
website.

Achter	de	schermen	is	het	niet	van	een	leien	dakje	gegaan.

VVD-minister	Henk	Kamp	van	Economische	Zaken	en	zijn	ambtenaren	liggen
aanvankelijk	dwars.	Ze	vinden	het	verspilling	van	geld	als	de	kolencentrales
dicht	gaan	(twee	ervan	zijn	gloednieuw)	en	zien	weinig	heil	in	windmolenparken
op	zee.	Werkgeverskoepel	VNO-NCW	is	sinds	de	Bilderbergconferentie	op	zoek
naar	‘vernieuwende	partnerschappen’,	maar	bij	de	onderhandelingen	over	het
Energieakkoord	dreigen	wel	erg	veel	nieuwe	partners	aan	te	schuiven.	Moeten
voorzitter	Bernard	Wientjes	en	zijn	rechterhand	Cees	Oudshoorn	nou	echt	in
gesprek	met	Natuur	&amp;	Milieu,	Greenpeace	én	Milieudefensie?	De
Malietoren	–	hoofdkwartier	van	VNO-NCW	–	heeft	in	het	begin	ook	grote
moeite	met	de	aanwezigheid	van	De	Groene	Zaak,	een	alternatieve
ondernemersorganisatie	die	zich	heeft	uitgesproken	voor	een	duurzame
economie	(voorzitter:	initiatiefnemer	van	de	ledlamp	Ruud	Koornstra,	lid	van	de
Raad	van	Advies:	prins	Carlos	de	Bourbon	de	Parme).	Verder	mag	het	akkoord
van	VNO-NCW	geen	lastenverzwaringen	voor	het	bedrijfsleven	tot	gevolg
hebben	en	moet	de	energie-intensieve	industrie	worden	ontzien.	Terwijl	de
milieuorganisaties	de	kolencentrales	juist	zo	snel	mogelijk	willen	sluiten	en	het
liefst	de	halve	Noordzee	zouden	volbouwen	met	windmolens.

Greenpeace-directeur	Sylvia	Borren,	een	van	de	kopstukken	van	de
milieubeweging,	bewandelt	een	omweg	om	VNO-NCW	over	de	streep	te



trekken.	Sinds	2012	hebben	acht	Nederlandse	multinationals	zich	verenigd	in	de
Dutch	Sustainable	Growth	Coalition.	Hun	hooggestemde	credo:	‘Financiële	en
economische	groei	gaan	samen	met	het	creëren	van	winst	voor	mens,	milieu	en
maatschappij’.	De	CEO’s	van	Unilever,	DSM	en	Philips	zijn	er	de	voortrekkers
van.	Ook	deze	coalitie	heeft	een	prominente	Nederlander	bereid	gevonden	het
voorzitterschap	op	zich	te	nemen:	oud-premier	Jan	Peter	Balkenende.
Greenpeace	schakelt	de	multinationals	in	om	de	Malietoren	onder	druk	te	zetten.
Het	werkt.

‘Er	waren	aan	ondernemerskant	al	allerlei	kleine	duurzame	initiatieven,	zoals	De
Groene	Zaak:	een	heel	gedreven	club,’	zegt	Bernard	Wientjes,	toenmalig
voorzitter	van	VNO-NCW.	‘Maar	wij	verkeerden	in	een	lastige	situatie.	We
wilden	niet	te	ver	voor	de	troepen	uitlopen.	De	omwenteling	kwam	toen	ook
grote	bedrijven	als	Unilever	en	DSM	zich	met	volle	energie	voor	de	ecologie
begonnen	in	te	zetten.’	Wientjes,	voormalig	fabrikant	van	kunststof	badkuipen,	is
inmiddels	helemaal	bekeerd	tot	het	geloof	in	duurzaamheid.	We	spreken	hem	in
zijn	werkvertrek	op	de	Bouwcampus	van	de	Technische	Universiteit	Delft	van
waaruit	hij	tegenwoordig	leidinggeeft	aan	de	door	het	tweede	kabinet-Rutte
ingestelde	Taskforce	Bouwagenda,	die	een	grootscheeps	plan	heeft	ontworpen
om	alle	woningen,	scholen	en	kantoren	in	Nederland	energieneutraal	te	maken.
Wientjes:	‘In	de	aanloop	naar	het	Energieakkoord	van	2013	ben	ik	ondanks	onze
reserves	toch	maar	gaan	praten	met	Sylvia	Borren.	Ik	heb	hele	avonden	met	haar
in	een	restaurant	in	Utrecht	gezeten.	Uren	en	uren	hebben	we	gepraat.	Ze	zei
later:	Wientjes	leek	op	mijn	vader	maar	hij	luisterde	wél.	Ze	geloofde
aanvankelijk	niet	dat	VNO-NCW	echt	om	was,	dat	wij	werkelijk	bereid	waren
ingrijpende	klimaatmaatregelen	te	steunen.	Het	beeld	van	VNO-NCW	als	uiterst
conservatieve	kracht	bleek	bij	haar	heel	diep	te	zitten.	Maar	we	hebben	toch	een
deal	weten	te	sluiten.’

Het	waren	die	vertrouwelijke	gesprekken	in	het	Utrechtse	restaurant	die	de	basis
legden	voor	het	Energieakkoord.	Toen	ook	Henk	Kamp	vrede	had	met	het
resultaat,	konden	in	het	SER-gebouw	aan	de	Bezuidenhoutseweg	de	vulpennen
tevoorschijn	worden	gehaald.

Eén	belangrijke	handtekening	ontbrak	onder	het	akkoord	waarmee	Nederland
een	stap	op	weg	naar	een	schone	toekomst	zette:	die	van	Urgenda,	de	stichting
die	het	land	nóg	sneller	duurzaam	wil	maken.	‘Wij	wilden	niet	meedoen	aan	het
overleg	omdat	we	toen	net	bezig	waren	met	de	rechtszaak	om	de	Nederlandse
overheid	te	dwingen	haar	eigen	beloften	over	terugdringen	van	de	CO2-uitstoot



na	te	komen,’	zegt	Marjan	Minnesma,	directeur	van	Urgenda.	Ze	houdt	kantoor
in	New	Energy	Docks,	een	broedplaats	van	jonge	innovatieve	bedrijfjes	op	een
voormalig	industrieterrein	in	Amsterdam-Noord.	‘Bovendien	vonden	wij	het
eindresultaat	niet	goed	genoeg.	In	het	regeerakkoord	van	Rutte	II	stond	nog	dat
Nederland	16	procent	duurzame	energie	zou	hebben	in	2020.	Na	acht	maanden
onderhandelen	werd	dat	14	procent.	Maar	het	akkoord	heeft	wel	veel	in	gang
gezet:	de	partijen	die	het	hebben	ondertekend	durven	sindsdien	niet	meer	tegen
te	spreken	dat	er	stappen	moeten	worden	gezet.’

Wie	vanwege	het	proces	tegen	de	overheid	(dat	Urgenda	overigens	won)	mocht
denken	dat	Minnesma	nog	feller	tegen	het	establishment	is	dan	Greenpeace,
Natuur	&amp;	Milieu	en	Milieudefensie	bij	elkaar,	vergist	zich.	Aan	de	muur
van	haar	werkkamer	hangen	aan	een	waslijn	de	portretten	van	een	hele	reeks
captains	of	industry	die	zich	achter	de	Urgenda-campagne	‘Kies	voor	klimaat’
hebben	geschaard.	Ze	zijn	van	wervende	onderschriften	voorzien.	Eelco	Blok,
CEO	van	KPN:	‘Ik	wil	verbinding	met	u	want	ik	heb	een	belangrijke	boodschap:
het	klimaat	verandert.’	President-directeur	Roger	van	Boxtel	van	de	NS:	‘Ik	wil
op	tijd	zijn	om	ontwrichtende	klimaatverandering	te	voorkomen.’	Topvrouw
Herna	Verhagen	van	PostNL:	‘Ik	ben	bezorgd	over	de	gevolgen	van
klimaatverandering.’	Paul	Polman,	bestuursvoorzitter	van	Unilever:	‘Ik	wil	geen
gesmolten	ijs.’	Minnesma:	‘Wij	zijn	erop	gericht	zoveel	mogelijk	bondgenoten	te
vinden,	ook	in	het	bedrijfsleven.	We	zijn	voortdurend	op	zoek	naar	wat	we	nu	al
voor	elkaar	kunnen	krijgen.	In	het	bedrijfsleven	vindt	dat	steeds	meer
weerklank.’

Aan	de	waslijn	hangt	ook	de	beeltenis	van	Hans	de	Boer,	sinds	2014	de	opvolger
van	Wientjes	als	voorzitter	van	VNO-NCW.	Met	het	bijschrift:	‘Ik	wil
verandering,	maar	geen	klimaatverandering!’	Marjan	Minnesma:	‘Bij	Bernard
Wientjes	had	ik	het	gevoel	dat	hij	het	duurzaamheidsverhaal	nog	niet	helemaal
had	geïnternaliseerd.	Bij	Hans	de	Boer	heb	ik	dat	gevoel	wel.’

V
Eind	september	2015.	Op	het	zonovergoten	strand	van	Terschelling	neemt	Hans
de	Boer	plaats	achter	een	ruwhouten	katheder.	Zijn	sjaal	wappert	in	de	wind.
Achter	hem	strekt	de	zee	zich	uit	naar	de	horizon.	Tegen	de	duinrand	hebben



zo’n	tweehonderd	toehoorders	zich	neergevlijd,	onder	wie	Joris	Thijssen,
programmadirecteur	van	Greenpeace.	Op	het	festival	Springtij,	een	initiatief	van
duurzaamheidsgoeroe	Wouter	van	Dieren,	die	op	het	Waddeneiland	woont,	is	de
VNO-NCW-voorzitter	een	onverwachte	verschijning.	Maar	de	aanwezigen	–
milieuliefhebbers	uit	het	hele	land	–	zijn	aangenaam	verrast	door	het	verhaal	dat
De	Boer	afsteekt:	de	werkgevers	gaan	‘vol	inzetten’	op	groene	technologie,	want
met	‘green	tech’	is	veel	geld	te	verdienen.	Volgens	De	Boer	moet	Nederland	een
‘sustainable	delta’	worden,	een	‘showroom’	met	oplossingen	voor	een	duurzame
wereld.	Bovendien	belooft	hij	dat	de	ondernemers	zich	ervoor	zullen	inzetten
alle	woningen	in	Nederland	in	2040	energieneutraal	te	maken.

‘Het	verhaal	dat	ik	u	nu	vertel,	had	ik	twee	jaar	geleden	niet	kunnen	vertellen.’
Bij	de	ondernemers	is	de	liefde	voor	groen	en	duurzaamheid	volgens	De	Boer
mede	opgebloeid	omdat	‘u	met	z’n	allen	al	die	jaren	zo	hebt	lopen	tetteren.’
Gelach	klatert	op	tegen	de	duinen,	en	al	helemaal	als	de	werkgeversvoorman
eraan	toevoegt:	‘Dat	ík	dit	zou	zeggen,	en	het	allemaal	nog	zou	menen	ook!’

VNO-NCW	mag	het	groene	denken	dan	hebben	omarmd,	het	is	nog	niet
helemaal	koek	en	ei	tussen	de	milieubeweging	en	de	grote	werkgevers.	De	crux
zit	in	één	zinnetje	dat	De	Boer	zich	tijdens	zijn	voordracht	op	het	strand	laat
ontvallen:	‘Jullie	willen	sneller	en	meer,	maar	ik	zeg	u:	timing	en	maatvoering
zijn	alles.’

Precies	dat	is	het	probleem,	want	de	uitvoering	van	het	Energieakkoord	uit	2013
loopt	veel	trager	dan	is	afgesproken.	Volgens	alle	betrokkenen	is	minister	Henk
Kamp	uiterst	nauwgezet	bezig	met	de	implementatie	van	het	akkoord:	hij	legt
vijf	megawindparken	op	zee	aan,	plant	er	nog	eens	zeven	en	slaagt	erin	de	prijs
van	windenergie	te	halveren	zodat	er	geen	overheidssubsidie	meer	nodig	is.
Maar	het	bedrijfsleven	doet	te	weinig	aan	het	terugdringen	van	de	CO2-uitstoot.

Dat	vinden	niet	alleen	de	milieuorganisaties	maar	ook	Ed	Nijpels.	Kort	na	het
akkoord	is	hij	aangesteld	als	voorzitter	van	de	Borgingscommissie	die	moet
toezien	op	de	naleving	ervan.	Regelmatig	waarschuwt	hij	dat	het	tempo	moet
worden	opgevoerd.	Maar	de	werkgevers	wijzen	dan	steevast	op	de	internationale
concurrentie:	ze	willen	zichzelf	niet	uit	de	markt	prijzen.	Op	het	strand	van
Terschelling	wordt	Hans	de	Boer	uitgedaagd	door	Joris	Thijssen	van
Greenpeace.	Hij	geeft	toe	dat	er	wel	‘een	tandje	bij	mag’,	maar	hoe?	Daarover
laat	de	werkgeversvoorzitter	zich	niet	uit.



Dan	grijpt	de	wereld	in.	Twee	maanden	na	het	festival	Springtij	komen
duizenden	diplomaten,	politici,	lobbyisten	en	klimaatactivisten	in	Parijs	bijeen
voor	de	onderhandelingen	over	een	nieuw	internationaal	klimaatakkoord.	In	een
zalencomplex	vlak	bij	het	vliegveld	Le	Bourget	wordt	veertien	dagen	lang
onderhandeld,	eerst	door	de	ambtenaren,	dan	door	de	politici.	De	gesprekken
gaan	dag	en	nacht	door,	in	tientallen	zaaltjes	tegelijk.

Zaterdagochtend	12	december	2015	spreekt	de	Franse	minister	van	Buitenlandse
Zaken	en	Internationale	Ontwikkeling	Laurent	Fabius,	die	als	gastheer	optreedt,
eindelijk	het	verlossende	woord:	er	ligt	een	akkoord.	Alle	195	aanwezige	landen
verplichten	zich	de	opwarming	van	de	aarde	te	beperken	tot	hoogstens	2	graden
in	2100	en	zo	snel	mogelijk	een	eind	te	maken	aan	het	gebruik	van	fossiele
brandstoffen.	Elk	land	moet	dat	in	een	eigen	klimaatplan	verder	uitwerken.

Op	het	moment	dat	een	geëmotioneerde	Fabius	het	onderhandelingsresultaat
bekend	maakt,	zit	ook	Sharon	Dijksma	tussen	de	hoogwaardigheidsbekleders
aan	tafel	in	de	plenaire	zaal.	Ze	is	nog	geen	anderhalve	maand	staatssecretaris
van	Infrastructuur	en	Milieu,	als	opvolger	van	Wilma	Mansveld	die	moest
aftreden	vanwege	de	Fyra.	Haar	vorige	functie	–	staatssecretaris	van	Landbouw
–	bleek	aan	de	vooravond	van	‘Parijs’	goed	uit	te	komen.	Daardoor	leerde	de
PvdA’er	de	vroegere	Spaanse	minister	van	Landbouw	Miguel	Arias	Cañete	goed
kennen,	die	inmiddels	Europees	Commissaris	van	Klimaatactie	en	Energie	is.
Hij	vroeg	haar	om	toe	te	treden	tot	het	Europese	onderhandelingsteam.	Zo
belandde	ze	dicht	bij	het	vuur.	De	verklaring	van	Fabius	op	die	zaterdagochtend
is	het	mooiste	moment	in	haar	politieke	leven.	‘Ik	ging	nog	net	niet	huilen,’	zegt
ze	op	haar	werkkamer	bovenin	het	ministerie	van	I	en	M,	in	haar	laatste	weken
als	bewindsvrouw.	‘De	vorige	klimaattop	in	Kopenhagen	was	een	totaal	fiasco
geworden,	niemand	wist	van	tevoren	of	het	in	Parijs	wel	zou	lukken.	Het	succes
was	vooral	te	danken	aan	de	regering	van	Obama,	die	een	deal	wist	te	sluiten
met	China.	Daardoor	moesten	ook	dwarsliggers	als	India	zich	erbij	neerleggen.’
Volgens	Dijksma	is	de	betekenis	van	Parijs	vooral	het	grote	morele	appel	dat
ervan	uitgaat:	‘Voor	alle	landen	die	het	verdrag	hebben	getekend	is	het	voeren
van	een	ingrijpend	klimaatbeleid	onontkoombaar	geworden.’

Een	van	de	eersten	van	wie	Dijksma	in	Parijs	een	sms’je	kreeg,	was	Mark	Rutte:
‘Geweldig,	fantastisch,	gefeliciteerd!’

Vanaf	december	2015	wordt	van	links	tot	rechts,	van	werkgevers	tot	vakbonden,
van	Greenpeace	tot	de	BOVAG	en	de	ANWB,	van	Aedes	tot	de	Fietsersbond,	de



mantra	aangeheven	dat	de	doelen	van	Parijs	moeten	worden	gehaald.	De	Tweede
Kamer	ratificeert	het	verdrag	begin	2017.	Alleen	de	fractie	van	de	PVV	stemt
tegen.	VVD’er	Remco	Dijkstra	noemt	Parijs	‘het	belangrijkste	internationale
verdrag	van	het	afgelopen	decennium’	maar	houdt	een	slag	om	de	arm:	Henk
Kamp	is	nog	druk	bezig	de	afspraken	uit	het	Energieakkoord	uit	te	voeren	en
moet	eerst	de	kans	krijgen	die	klus	te	klaren.	De	veel	ingrijpender	maatregelen
die	voortvloeien	uit	het	verdrag	van	Parijs	moeten	van	de	VVD	nog	maar	even
wachten	tot	het	volgende	kabinet.	De	lobbyisten	en	klimaatactivisten	zullen	al
hun	energie	moeten	steken	in	het	beïnvloeden	van	de	verkiezingscampagne	en	de
kabinetsformatie	van	2017.

VI
Nieuwspoort,	16	juni	2016.	De	werkgeversorganisaties	VNO-NCW,	MKB-
Nederland	en	LTO	Nederland	zijn	er	vroeg	bij.	De	Tweede	Kamerverkiezingen
zijn	pas	over	driekwart	jaar	maar	toch	hebben	ze	de	grootste	zaal	van	het	Haagse
perscentrum	al	afgehuurd	voor	de	lancering	van	de	campagne	NL	Next	Level.
De	afgelopen	maanden	hebben	de	werkgevers,	die	jarenlang	‘niet	voor	de
troepen	uit	wilden	lopen’,	hard	gewerkt	aan	een	brede	visie	op	een	duurzame
toekomst,	van	de	energietransitie	tot	natuurontwikkeling,	van	stedelijke
innovatie	tot	een	‘vitale	plattelandseconomie’.	Er	is	een	website	in	het	leven
geroepen,	er	zijn	glanzende	folders	gedrukt.	In	Wandelganger,	een	zaal	met
uitzicht	op	de	hal	van	de	Tweede	Kamer,	staat	Hans	de	Boer	voor	een	banier	met
de	tekst	‘Duurzaam	voor	iedereen:	een	nieuw	perspectief	voor	Nederland’.	Hij
zet	uiteen	dat	de	grote	sprong	voorwaarts	die	het	bedrijfsleven	wil	maken	alleen
kans	van	slagen	heeft	als	de	overheid	flink	in	de	transitie	investeert.	En	dan	niet
één	keer	maar	over	een	langere	periode.	Er	is	wel	7,5	miljard	per	jaar	nodig.
Onder	meer	voor	een	investeringsbank	die	samen	met	pensioenfondsen	en
institutionele	beleggers	moet	gaan	investeren	in	groene	energieprojecten.	Als	het
lukt,	kan	er	tot	2025	wel	100	miljard	beschikbaar	komen,	grotendeels	privaat
geld.

Het	masterplan	wordt	tijdens	een	paneldiscussie	voorgelegd	aan	een	reeks
politici,	onder	wie	Diederik	Samsom,	Sybrand	Buma,	Kees	Verhoeven	van	D66
en	Jan	Anthonie	Bruijn,	voorzitter	van	de	VVD-programmacommissie.	Zonder



uitzondering	zijn	ze	vol	lof	over	de	plannen,	maar	harde	toezeggingen	wil
niemand	doen.

Op	zijn	werkkamer	in	de	Malietoren	spreekt	Hans	de	Boer	najaar	2017	tegen	dat
hij	een	late	groene	bekeerling	is.	‘Ik	ben	al	jaren	lid	van	Natuurmonumenten.	De
liefde	voor	de	natuur	is	bij	mij	diepgeworteld.’

Hij	geeft	toe	dat	rond	het	Energieakkoord	nog	een	zweem	hing	van:	de
werkgevers	willen	eigenlijk	niks.	‘Maar	bij	mijn	eerste	speech	als	voorzitter	van
VNO-NCW	in	het	Circustheater	in	Scheveningen	heb	ik	al	gezegd:	we	zitten	nu
midden	in	een	recessie,	maar	duurzaamheid	is	de	motor	om	de	economische
groei	weer	op	gang	te	krijgen.	Dat	idee	hebben	we	uitgewerkt	in	NL	Next	Level.
Vanaf	dat	moment	hebben	we	stevig	gelobbyd	voor	oprichting	van	een	nationale
investeringsbank	voor	onder	meer	energie	en	duurzaamheid:	als	de	overheid
garanties	geeft	voor	de	lange	termijn,	willen	de	pensioenfondsen	en	andere
partijen	best	meedoen.	Alleen	al	de	pensioenfondsen	hebben	vele	miljarden	te
beleggen.	Mark	Rutte	was	er	aanvankelijk	cynisch	over,	hij	dacht	dat	we	de
staatsruif	wilden	leegeten.	Maar	met	een	klein	beetje	overheidsgeld	kunnen	we
de	transitie	een	enorme	private	slinger	geven.	Dat	noem	ik	het	“vliegwieleffect”.
Gelukkig	heeft	het	vorige	kabinet	ons	idee	voor	een	investeringsbank	al	in
februari	omarmd.	NL	Next	Level	beschouw	ik	als	ons	heilige	evangelie.’

Ook	naast	VNO-verband	laten	de	grote	ondernemers	in	de	loop	van	2016	van
zich	horen.	Eind	oktober	publiceren	Shell-topvrouw	Marjan	van	Loon,
bestuursvoorzitter	Pieter	van	Oord	van	het	internationale	baggerbedrijf	Van
Oord,	Ab	van	der	Touw	van	Siemens	en	Jeroen	de	Haas	van	Eneco	een
opiniestuk	in	de	Volkskrant:	de	nieuwe	regering	die	in	2017	aantreedt,	moet
prioriteit	geven	aan	de	energietransitie.	In	het	kabinet	moet	een	speciale	minister
van	Klimaat	en	Energie	komen.

Staatssecretaris	Sharon	Dijksma	wil	daar	niet	op	wachten.	In	de	Van	Nelle-
fabriek	in	Rotterdam	organiseert	ze	eind	oktober	de	Nationale	Klimaattop,	onder
het	motto:	‘We	moeten	van	papier	naar	praktijk.	Alleen	samen	kunnen	we	de
ambities	van	Parijs	waarmaken.’	Hoogtepunt	is	het	moment	dat	op	het	podium
premier	Rutte,	Shell-topvrouw	Marjan	van	Loon,	Hans	de	Boer	én	Joris	Thijssen
van	Greenpeace	elkaar	hartelijk	de	hand	schudden.	Dijksma	gaat	nog	steeds
glunderen	als	ze	aan	de	Klimaattop	terugdenkt:	‘Het	was	voor	het	eerst	een
feestje	van	links	en	rechts,	van	bedrijven	en	ngo’s.	Het	klimaatbeleid	is	de
groene	kerk	ontstegen.	Dat	is	mooi,	want	het	groene	geloof	kan	alleen	landen	als



het	van	iedereen	wordt,	niet	alleen	van	de	believers.’

Intussen	lopen	lobbyisten	van	werkgevers	én	milieuorganisaties	de	deur	plat	bij
Tweede	Kamerleden	die	het	groene	geloof	nog	niet	delen.	Zo	krijgt	CDA-leider
Sybrand	Buma	in	januari	2017	de	initiatiefnemers	van	het	platform	‘Grootouders
voor	het	klimaat’	op	bezoek.	Ze	bieden	hem	het	manifest	‘Een	leefbare	wereld
voor	onze	kleinkinderen’	aan.	Ook	aanwezig:	Marjan	Minnesma	van	Urgenda,
die	de	groene	senioren	steunt.	Buma	spreekt	warme	woorden:	‘Het	CDA	staat
klaar	om	mét	Marjan	Minnesma,	met	de	grootouders,	de	ouders	en	de
kleinkinderen	en	vooral	met	alle	Nederlanders	te	bouwen	aan	een	nieuw
toekomstig	duurzaam	energiebeleid.’	Maar	hij	waarschuwt	ook	dat	gewone
burgers	niet	te	veel	last	van	klimaatmaatregelen	moeten	krijgen:	windmolens	en
zonnepanelen	moeten	‘wel	de	omgeving	ten	goede	komen.’

Omroep	Max	besteedt	uitgebreid	aandacht	aan	de	actie	van	de	grootouders.

Ondanks	zijn	verzekering	dat	het	CDA	klaar	staat	om	te	bouwen	aan	een
duurzame	toekomst	wordt	rond	die	tijd	bekend	dat	Buma	het
verkiezingsprogramma	van	zijn	partij	niet	heeft	voorgelegd	aan	het	Planbureau
voor	de	Leefomgeving,	in	tegenstelling	tot	vrijwel	alle	andere	politieke	partijen,
die	de	milieueffecten	van	hun	programma’s	wél	hebben	laten	beoordelen.	En	in
februari	doet	de	CDA-leider	zijn	veel	geciteerde	aanval	op	de	‘dagdromen’	van
Jesse	Klaver	die	een	‘nachtmerrie’	zouden	zijn	voor	de	gewone	Nederlanders.

Inmiddels	hangen	in	het	hele	land	de	posters	met	milieuvriendelijke	uitspraken
van	captains	of	industry	die	ook	de	werkkamer	van	Marjan	Minnesma	sieren.
Behalve	Eelco	Blok,	Roger	van	Boxtel,	Paul	Polman	en	Herna	Verhagen	heeft
ook	Doekle	Terpstra	zich	bij	de	Urgenda-campagne	‘Kies	voor	klimaat’
aangesloten,	met	de	tekst:	‘Ik	praat	er	graag	over,	maar	onze	5000	leden	dóen
het.	Zij	maken	huizen	CO2-neutraal.’	Die	leden	zijn	de	installateurs	van
brancheorganisatie	UNETO-VNI	die	samen	met	de	ingenieurs	van	Ed	Nijpels
aan	de	wieg	van	Nederland	Krijgt	Nieuwe	Energie	stonden.	Terpstra,	in	het
verleden	onder	meer	voorzitter	van	het	christelijk	vakverbond	CNV	en	van	de
HBO-Raad,	is	sinds	begin	2017	voorzitter	van	de	installateurskoepel.

‘Ik	vind	het	geweldig	hier,’	zegt	Terpstra	op	het	kantoor	van	UNETO-VNI	op
een	bedrijvenpark	in	Zoetermeer:	‘De	installateurs	zitten	in	het	hart	van	de
discussie	over	duurzaamheid,	en	deze	club	heeft	het	aangedurfd	een	atypische
voorzitter	te	nemen.’



Terpstra	werd	in	het	najaar	van	2016	voor	de	functie	gevraagd	en	aarzelde	of	hij
zich	met	zijn	verleden	als	vakbondsman	wel	thuis	zou	voelen	in	de
werkgeverswereld.	‘Ik	ben	bij	Ed	Nijpels	langsgegaan	om	te	vragen:	moet	ik	dit
doen?	Ed	zei:	geen	spoor	van	twijfel,	de	installateurs	kunnen	de	ruggengraat
gaan	vormen	van	de	energietransitie.	Want	voor	elke	nieuwe	technologie	heb	je
ze	nodig:	hybride	waterpompen,	windmolens,	zonnepanelen,	laadpalen	voor
elektrische	auto’s.’

Volgens	Doekle	Terpstra	loopt	het	bedrijfsleven	jaren	voor	op	de	politiek:
‘Duurzaamheid	zat	altijd	in	de	hoek	van	de	geitenwollen	sokken	maar	is	hip
geworden	én	een	businessmodel.	Een	groot	deel	van	het	bedrijfsleven	heeft
duurzaamheid	inmiddels	omarmd,	maar	de	politiek	heeft	haar	oren	veel	te	lang
laten	hangen	naar	de	boze	burger	die	geen	windmolens	in	zijn	achtertuin	wil.
Politici	moeten	leiderschap	durven	tonen.	Wel	naar	de	burger	luisteren,	maar	dan
moedige	besluiten	nemen	die	nodig	zijn	voor	de	toekomst.’

Hij	spreekt	daar	ook	zijn	eigen	partij,	het	CDA,	op	aan:	‘In	alle	programma’s
komt	het	woord	rentmeesterschap	voor.	Daar	had	de	partij	de	afgelopen	jaren
veel	meer	werk	van	moeten	maken.’

Een	week	voor	de	Tweede	Kamerverkiezingen	probeert	groene	VVD’er	Nijpels
nog	een	voet	tussen	de	deur	te	krijgen.	Als	voorzitter	van	de	Borgingscommissie
Energieakkoord	belegt	hij	in	het	SER-gebouw	de	drukbezochte	conferentie
‘Energieakkoord	in	versnelling.’	De	gassector,	elektriciteitsbedrijf	Alliander,
ProRail,	KLM	en	vele	anderen	presenteren	daar	hun	plannen	voor	als	het
Energieakkoord	in	2023	afloopt.	UNETO-VNI	komt	uiteraard	ook	betogen	dat
we	niet	pas	in	2050	maar	al	in	2030	CO2-neutraal	moeten	zijn.	Gastheer	Ed
Nijpels	gaat	in	op	de	verkiezingscampagne	en	constateert	dat	de	politieke
partijen	nog	steeds	hun	nek	niet	durven	uit	te	steken:	‘Het	is	oorverdovend	stil’.
Maar	hij	voorspelt	dat	het	‘klimaatkonijn’	tijdens	de	kabinetsformatie
onherroepelijk	tevoorschijn	zal	springen.	‘En	met	een	flink	prijskaartje	om	de
nek.’

De	beeldspraak	over	het	klimaatkonijn	haalt	het	NOS	Journaal	en	het	satirische
tv-programma	van	Arjen	Lubach.

Het	blijken	profetische	woorden	van	Nijpels.	Want	alle	lobbybijeenkomsten	in
Nieuwspoort,	visionaire	manifesten,	posters	met	de	afbeelding	van	captains	of
industry,	opiniestukken	in	de	kranten	en	conferenties	in	het	SER-gebouw	ten



spijt:	tijdens	de	verkiezingscampagne	is	er	nauwelijks	een	lijsttrekker	die	over
klimaat	of	duurzaamheid	begint,	het	blijft	oorverdovend	stil.

Maar	na	maanden	onderhandelen	tijdens	de	kabinetsformatie	komt	het
klimaatkonijn	uit	de	hoed.	Al	is	daar	nog	wel	wat	voor	nodig.

VII
Als	op	woensdag	15	maart	de	stembussen	sluiten,	blijkt	de	VVD	van	premier
Rutte	de	grootste	te	zijn	gebleven.	De	PvdA,	de	gangmaker	achter	het
klimaatbeleid	in	het	vorige	kabinet,	wordt	verpletterend	verslagen.	Jesse	Klaver,
die	furore	heeft	gemaakt	met	zijn	meet-ups	in	poptempels	als	De	Melkweg,	Het
Paard	van	Troje	en	AFAS	Live,	hoort	bij	de	grote	winnaars.	Het	CDA	herstelt
zich,	hoewel	niet	spectaculair.	Bij	D66	is	het	ook	feest.	Om	aan	een	meerderheid
in	de	Kamer	te	komen,	zal	er	een	kabinet	van	VVD,	CDA,	D66	en	GroenLinks
of	van	VVD,	CDA,	D66	en	de	ChristenUnie	moeten	worden	gevormd.	D66,
GroenLinks	en	ChristenUnie	staan	bekend	als	milieuvriendelijk,	al	hebben	ze	dat
tijdens	de	campagne	niet	van	de	daken	geschreeuwd.	Rutte	geldt	als	een
pragmaticus	die	zijn	standpunten	van	de	machtsverhoudingen	van	dat	moment
laat	afhangen.	Het	probleem	zit	vooral	bij	CDA-leider	Buma,	die	vindt	dat	de
gewone	Nederlander	het	tijdens	de	financieel-economische	crisis	al	zwaar
genoeg	heeft	gehad	en	nu	niet	mag	worden	opgescheept	met	dure	grappen	als
een	kilometerheffing,	een	vleestaks,	een	vliegtaks	en	een	belasting	op
verpakkingen.	Voor	lobbyisten	van	werkgevers	en	milieuorganisaties	is	het
nieuwe	motto:	alle	ballen	op	Buma.

Op	vrijdag	17	maart	–	twee	dagen	na	de	verkiezingen	–	ligt	er	al	een	brief	van
VNO-NCW	aan	informateur	Edith	Schippers,	met	de	amicale	aanhef:	‘Beste
Edith’.	De	werkgevers	dringen	aan	op	‘een	welvarend	en	duurzaam	Nederland’:
‘Dat	kunnen	we	nú	regelen	als	het	nieuwe	kabinet	ambitieus	en	slim	te	werk
gaat.’

Op	zaterdag	18	maart	–	drie	dagen	na	de	verkiezingen	–	maakt	Hans	de	Boer
zijn	opwachting	bij	het	radioprogramma	Kamerbreed.	Hij	spreekt	zich	uit	voor
forse	investeringen	in	de	energietransitie	want	‘dat	is	in	het	belang	van	onze
kinderen	en	kleinkinderen’.	Hij	vindt	GroenLinks	de	kans	moet	krijgen	zich	bij



de	nieuwe	coalitie	aan	te	sluiten,	maar:	‘Ik	denk	dat	we	uitkomen	bij	de
ChristenUnie.’

Op	28	maart	–dertien	dagen	na	de	verkiezingen	–	presenteert	Bernard	Wientjes
namens	de	Taskforce	Bouwagenda	het	82	pagina’s	tellende	rapport	‘Bouwen	aan
de	kwaliteit	van	leven’.	Het	laat	zich	lezen	als	een	kant	en	klaar	regeerakkoord
op	het	terrein	van	duurzaam	bouwen.	Met	paragrafen	over	isolatie	van
woningen,	kantoren	en	scholen,	renovatie	van	bruggen	en	sluizen,	vervanging
van	verouderde	riolering	en	het	aardbevingsbestendig	maken	van	Noord-Oost-
Groningen.	Kosten:	circa	7	miljard	euro	tot	2021.

Wientjes	spreekt	bepaald	niet	alleen	namens	zichzelf.	In	de	Taskforce	(het
‘kabinet’	van	de	Bouwagenda)	zitten	verder	onder	meer	Maxime	Verhagen	van
Bouwend	Nederland,	architect	Ben	van	Berkel	en	Claudia	Reiner,	vicevoorzitter
van	UNETO-VNI.	Dan	is	er	nog	de	Bouwcoalitie	(het	‘parlement’	van	de
Bouwagenda)	met	leden	als	oud-VVD-staatssecretaris	Paul	de	Krom	namens
TNO,	oud-VVD-voorzitter	Jan	Kamminga	namens	Vastgoed	Belang,	oud-VVD-
Kamerlid	Ineke	Dezentjé	Hamming	namens	de	metaalwerkgevers,	oud-FNV-
voorzitter	Ton	Heerts	namens	de	MBO	Raad,	oud-D66-minister	Thom	de	Graaf
namens	de	hogescholen	en	niet	te	vergeten	Doekle	Terpstra	van	UNETO-VNI.

Op	de	Delftse	Bouwcampus	(het	‘Binnenhof’	van	de	Bouwagenda)	vertelt
Wientjes	waarom	hij	als	voorzitter	is	gevraagd:	‘Mijn	netwerk	is	groot,	ik	kan
veel	mensen	persoonlijk	benaderen.	En	ik	heb	bewezen	dat	ik	een	verbindende
figuur	ben.	Als	je	iets	wilt	bereiken	in	dit	land,	móet	je	brede	steun	zien	te
verwerven.	Alleen	dan	wordt	het	doel	waarvoor	je	staat	onontkoombaar	voor	de
politiek.’

Op	dezelfde	dag	dat	de	Bouwagenda	wordt	gepresenteerd,	richt	oud-premier	Jan
Peter	Balkenende	zich	in	een	open	brief	tot	Edith	Schippers.	Namens	de
multinationals,	verenigd	in	de	Dutch	Sustainable	Growth	Coalition:	‘Toon
daadkracht	voor	duurzaamheid.’

Het	blijft	oproepen	aan	Schippers	en	de	onderhandelaars	regenen.

Op	20	april	presenteert	het	Duurzaamheidsoverleg	Politieke	Partijen,	waarin
actieve	partijleden	van	VVD,	CDA,	PvdA,	D66,	GroenLinks	en	ChristenUnie
samen	optrekken,	een	kant	en	klare	milieuparagraaf	voor	het	nieuwe
regeerakkoord.	Niemand	minder	dan	Ed	Nijpels	neemt	het	werkstuk	in



ontvangst:	‘Dit	is	een	heel	bijzonder	en	overduidelijk	signaal	naar	de	formatie.’

Vier	dagen	later	volgen	negentig	hoogleraren	die	in	dagblad	Trouw	aandringen
op	de	benoeming	van	een	minister	van	Klimaat	en	Energie.	En	op	dinsdag	2	mei
doen	vanaf	het	ijskoude	Spitsbergen	zeventig	topmannen	en	-vrouwen	van	onder
meer	ING,	Arcadis,	de	NS,	Schiphol	en	de	Gasunie	een	dringend	beroep	op	de
formerende	partijen	om	te	investeren	in	duurzaamheid.	Ze	zijn	daar	om	met
eigen	ogen	de	gevolgen	van	de	klimaatverandering	te	zien.

Maar	in	de	Stadhouderskamer	aan	het	Binnenhof	komen	die	formerende	partijen,
op	dat	moment	VVD,	CDA,	D66	en	GroenLinks,	geen	millimeter	tot	elkaar.
Fractiespecialisten	Agnes	Mulder	van	het	CDA	en	Bart	Snels	van	GroenLinks
krijgen	van	informateur	Schippers	het	verzoek	een	gezamenlijke
klimaatparagraaf	te	schrijven,	maar	slagen	daar	niet	in.	Volgens	GroenLinks
omdat	het	CDA	wel	zégt	het	Verdrag	van	Parijs	uit	te	willen	voeren	maar	de
concrete	maatregelen	die	daarvoor	nodig	zijn,	zoals	hogere	belastingen	en
inkrimping	van	de	veestapel,	stelselmatig	blokkeert.	Met	als	argument:	dat
kunnen	we	niet	verkopen	aan	de	burger	die	het	al	zo	moeilijk	heeft	en	de	boeren
die	nu	al	zo	hun	best	doen	voor	het	milieu.	Jesse	Klaver	toont	zich	aan	tafel
bereid	de	kilometerheffing	te	laten	varen	als	het	CDA	beweegt	op	het	punt	van
de	intensieve	veehouderij.	Buma	leunt	stoïcijns	achterover.

Op	donderdag	11	mei	escaleert	de	situatie.	Oud-CDA-coryfee	Herman	Wijffels,
die	we	eerder	tegenkwamen	als	gastspreker	bij	Nederland	Krijgt	Nieuwe
Energie,	geeft	in	een	interview	met	het	Algemeen	Dagblad	partijgenoot	Buma
onder	uit	de	zak	omdat	hij	bij	de	formatiegesprekken	dwars	blijft	liggen	over	het
klimaat:	‘Die	man	heeft	helemaal	niets	met	het	duurzaamheidsvraagstuk.	Als	dat
zo	blijft,	moet	het	CDA	de	oppositie	maar	in.’

Achter	gesloten	deuren	beschuldigt	Buma	de	GroenLinks’ers	ervan	dat	ze	het
AD	hebben	getipt	om	Wijffels	te	gaan	interviewen.	Hij	zegt	een	afspraak	af	om
nog	een	keer	onder	vier	ogen	met	Klaver	over	het	klimaat	te	praten.	Het	zal	er
nooit	meer	van	komen	omdat	het	formatieoverleg	een	paar	dagen	later	strandt	op
het	migratievraagstuk.

Eind	juni	schuiven	twee	nieuwe	onderhandelaars	bij	VVD,	CDA	en	D66	aan:
Gert-Jan	Segers	en	Carola	Schouten	van	de	ChristenUnie,	een	partij	die
duurzaamheid	hoog	in	het	vaandel	heeft	staan	maar	ook	over	grote	aanhang
beschikt	in	boerendorpen	als	Barneveld,	Bunschoten	en	Oldebroek.	Buma	heeft



er	een	bondgenoot	bij.	Ook	de	ChristenUnie	verzet	zich	tegen	de	drastische
inkrimping	van	de	veestapel	waar	GroenLinks	voor	pleitte.

Op	het	grootstedelijke	D66	na	is	alle	formerende	partijen	er	veel	aan	gelegen	de
machtige	boeren-	en	tuindersorganisatie	LTO	Nederland	mee	te	krijgen.

De	onderhandelingen	met	de	ChristenUnie	zijn	nog	geen	week	gaande	als	we
spreken	met	Marc	Calon,	akkerbouwer	in	het	Groningse	Zuurdijk,	oud-
gedeputeerde	in	de	noordelijke	provincie,	oud-topman	van	de	koepel	van
woningcorporaties	Aedes	en	sinds	1	januari	2017	voorzitter	van	LTO	Nederland.
Anders	dan	de	meeste	van	zijn	voorgangers	is	hij	geen	christendemocraat	maar
PvdA’er,	zij	het	van	de	realistische	soort.	Hij	staat	bekend	als	iemand	die	geen
blad	voor	de	mond	neemt,	type	ruwe	bolster,	blanke	pit.	Calon	houdt	kantoor	in
het	gloednieuwe	pand	van	LTO	Nederland	aan	de	Bezuidenhoutseweg	in	Den
Haag,	schuin	tegenover	de	SER,	het	ministerie	van	Economische	Zaken	en	de
Malietoren,	in	het	hart	van	de	macht.	Calon	is	geen	Wijffels,	maar	ook	hij
reageert	kribbig	op	de	berichten	dat	Buma	tot	dan	toe	‘njet’	heeft	gezegd	tegen
alle	duurzaamheidsvoorstellen.	Het	steekt	hem	vooral	dat	veel
Binnenhofbewoners	denken	dat	de	CDA-leider	aan	het	handje	zou	lopen	van	de
boerenlobby.	LTO	Nederland	zette	niet	alleen	haar	handtekening	onder	het
Energieakkoord	maar	in	oktober	2016	ook	onder	een	advies	van	een	SER-
commissie	onder	voorzitterschap	van	Ed	Nijpels,	waarin	werd	bepleit	alleen	nog
subsidie	te	geven	aan	duurzame	veeteelt.	Calon:	‘Ik	laat	me	niet	zeggen	dat	LTO
Nederland	niets	heeft	met	duurzaamheid.	We	zijn	tegen	domme	ideeën	als	de
helft	van	de	koeien	of	de	helft	van	de	varkens	weg	want	dan	komen	de	koteletten
gewoon	uit	het	buitenland.	Maar	we	zijn	wel	bereid	nog	veel	meer	te	doen	aan
mestvergisting,	zonnepanelen,	windmolens	en	andere	maatregelen	om	de	CO2-
uitstoot	terug	te	dringen.	Het	probleem	zit	niet	bij	ons	maar	bij	de	politiek,	die
bang	is	voor	de	opiniepeilingen.	De	politieke	kaste	in	Den	Haag	loopt	achter	op
wat	er	in	de	bedrijfstak	gebeurt.	Ik	heb	ook	tegen	Sybrand	gezegd:	je	moet	niet
alles	willen	tegenhouden.	En	het	CDA	moet	zich	vooral	niet	achter	ons
verschuilen.’	De	voorzitter	van	LTO	Nederland	lijkt	net	Doekle	Terpstra	als	hij
zegt:	‘De	politiek	moet	de	leiding	durven	nemen	en	zeggen:	zo	gaan	we	het
aanpakken,	volg	ons!’

Gerrit	Zalm,	sinds	28	juni	de	nieuwe	informateur,	hanteert	dezelfde	methode	als
zijn	voorganger	Edith	Schippers:	de	partijen	die	het	verst	uit	elkaar	liggen,
moeten	in	duo’s	overeenstemming	zien	te	bereiken	over	de	moeilijkste	dossiers,
dan	kunnen	de	anderen	zich	erbij	aansluiten.	Terwijl	de	VVD	en	de	ChristenUnie



zich	buigen	over	migratie,	gaan	Alexander	Pechtold	en	Sybrand	Buma	aan	de
slag	met	het	klimaatbeleid.

D66	pakt	het	anders	aan	dan	Jesse	Klaver	en	Bart	Snels	een	paar	maanden
eerder.	Al	in	het	eerste	gesprek	onder	vier	ogen	verzekert	Pechtold	de	CDA-
leider	dat	hij	een	ingrijpend	klimaatbeleid	voorstaat	maar	dat	het	hand	in	hand
moet	gaan	met	economische	groei.	En	de	lasten	moeten	zo	eerlijk	mogelijk
verdeeld	worden	over	de	energie-intensieve	industrie,	de	transportsector,	de
boeren	en	tuinders	en	de	rest	van	het	bedrijfsleven.	Als	dat	gebeurt,	zullen	de
gewone	burgers	van	Sybrand	Buma	begrijpen	dat	ook	zij	een	bijdrage	moeten
leveren.	Niemand	moet	het	gevoel	krijgen	dat	hij	onevenredig	wordt	getroffen
door	de	duurzame	maatregelen.	Er	volgen	nog	taaie	onderhandelingen,	maar
uiteindelijk	hapt	Buma	toe.

Zo	kan	het	gebeuren	dat	op	10	oktober	in	de	Oude	Zaal	van	de	Tweede	Kamer
het	‘groenste	regeerakkoord	uit	de	geschiedenis’	bekend	wordt	gemaakt.	En	dat
Buma	trots	verklaart:	‘Ik	zou	niet	weten	hoe	je	een	ambitieuzere,	betere	en
mooiere	klimaatparagraaf	kunt	maken	dan	deze.’

Ed	Nijpels,	Hans	de	Boer,	Bernard	Wientjes,	Marjan	Minnesma,	Doekle	Terpstra
en	Marc	Calon	kunnen	tevreden	zijn.

Nijpels	is	blij	dat	er	een	Energieakkoord	2.0	komt	en	dat	de	ambitieuze	nieuwe
doelstellingen	zullen	worden	verankerd	in	een	Klimaatwet,	oorspronkelijk	een
idee	van	Jesse	Klaver	en	Diederik	Samsom.

De	Boer	heeft	bereikt	dat	fors	in	duurzaamheid	wordt	geïnvesteerd	zonder	dat	de
energie-intensieve	industrie	eenzijdig	de	klos	wordt.	De	burger	betaalt	mee	en
milieuheffingen	voor	het	bedrijfsleven	worden	grotendeels	gecompenseerd	door
verlaging	van	de	vennootschapsbelasting	en	afschaffing	van	de
dividendbelasting.

Wientjes	haalde	zijn	gedroomde	miljarden	niet	allemaal	binnen	maar	kan	met
voldoening	constateren	dat	zijn	Bouwagenda	expliciet	in	het	regeerakkoord	staat
vermeld.

Minnesma	heeft	haar	twijfels	bij	het	kabinetsvoornemen	om	CO2	op	grote	schaal
ondergronds	op	te	slaan,	maar	noemt	het	positief	‘dat	de	nieuwe
regeringscoalitie	groener	denkt	dan	ooit	tevoren.’



Terpstra	nam	met	veel	genoegen	kennis	van	de	middelen	die	worden	vrijgemaakt
voor	het	installeren	van	warmtepompen	en	zonneboilers.

En	Calon	mag	een	van	de	grote	winnaars	van	de	kabinetsformatie	worden
genoemd.	De	‘duurzame	voedselvoorziening’	zal	worden	gestimuleerd,	maar	in
samenspraak	met	de	sector.	De	radicale	inkrimping	van	de	veestapel	die
GroenLinks	voorstond,	is	vervangen	door	een	‘warme	sanering	van	de
varkenshouderij	in	belaste	gebieden’,	waar	financiële	middelen	voor	worden
gereserveerd.	Bovendien	gaat	een	ander	verlangen	van	de	boeren-	en
tuindersorganisatie	in	vervulling:	een	apart	ministerie	van	Landbouw	en
Voedselkwaliteit,	geleid	door	Carola	Schouten	van	de	ChristenUnie	en	gevestigd
in	een	pand	pal	naast	dat	van	LTO	Nederland.

Zelfs	Herman	Wijffels	reageert	verheugd:	Sybrand	Buma	heeft	zich	op	het
gebied	van	duurzaamheid	‘uitstekend	gerevancheerd’,	zei	hij	bij	Kamerbreed.

Zo	biedt	het	regeerakkoord	voor	elk	wat	wils.	Of	zoals	dat	in	Den	Haag	heet:	zo
wordt	een	breed	draagvlak	voor	het	beleid	gecreëerd	in	de	samenleving.

VIII
Zonder	uitzondering	zijn	de	ijveraars	voor	duurzaamheid	vol	lof	over	de	rol	die
oud-PvdA-leider	Diederik	Samsom	de	afgelopen	jaren	achter	de	schermen	heeft
gespeeld.	Niet	alleen	Nijpels	geeft	hem	de	credits,	Hans	de	Boer	noemt	het	‘heel
verstandig’	dat	Samsom	in	stilte	te	werk	is	gegaan	en	het	klimaatvraagstuk	niet
heeft	gepolitiseerd:	‘Als	je	elkaar	voortdurend	de	maat	neemt,	kom	je	geen	stap
verder.	Daar	had	Diederik	groot	gelijk	in.’	Bernard	Wientjes:	‘Als	je	een	echte
duurzame	revolutie	wilt,	moet	je	ervoor	zorgen	dat	zoveel	mogelijk	partijen	er
plezier	van	hebben.	Diederik	had	dat	door.	Ik	vind	hem	een	hele	goede	man.’

In	café	De	Bruine	Boon	bij	het	Leidse	station	legt	Samsom,	die	nu	bedrijven
adviseert	over	het	gebruik	van	duurzame	energiebronnen,	uit	waarom	hij	nooit
de	eer	voor	doorbraken	als	het	Energieakkoord	opeiste	voor	hem	en	zijn	partij:
‘Je	kunt	meer	voor	het	klimaat	bereiken	als	je	het	niet	van	de	daken	schreeuwt.
Dat	gold	voor	het	kabinet	met	de	VVD	maar	ook	tijdens	verkiezingscampagnes.
Zodra	je	in	een	campagne	over	duurzaamheid	begint,	worden	GroenLinks	én	de



VVD	gedwongen	extreme	posities	in	te	nemen,	aan	beide	kanten	van	het
spectrum.	GroenLinks	beschouwt	milieumaatregelen	als	jodium:	het	moet	wel
prikken,	anders	werkt	het	niet.	En	bij	de	VVD	doen	ze	alsof	milieubelastingen
überhaupt	niet	zouden	moeten	bestaan.	Juist	omdat	we	het	onderwerp	hebben
gedepolitiseerd,	is	het	Energieakkoord	een	groot	succes	geworden.’

Als	voorbeeld	geeft	hij	dat	Nederland	nu	vooroploopt	met	windenergie	op	zee:
‘We	hebben	het	eigen	vermogen	van	netbeheerder	TenneT	met	miljarden
verhoogd	om	kabels	naar	de	windmolenparken	aan	te	leggen.	Dat	vond	de	VVD
niet	leuk,	een	bedrijf	spekken	met	overheidsgeld.	Maar	het	is	wel	gelukt,	en
inmiddels	is	de	prijs	van	windenergie	zo	snel	gedaald	dat	de	overheid	niet	meer
garant	hoeft	te	staan	en	de	miljarden	die	vrijkomen	kunnen	worden	besteed	aan
nieuwe	energiebronnen	als	geothermie.	Mijn	les	is:	als	ik	het	van	de	daken	had
getoeterd,	was	daar	nooit	iets	van	terecht	gekomen.’

Voor	de	rode	ingenieur	hoeven	de	duurzaamheidplannen	niet	per	se	van	links	te
komen:	‘De	NL	Next	Level-agenda	van	VNO-NCW	zit	prima	in	elkaar.	Op	grote
schaal	huizen	isoleren,	wind	op	zee	verdubbelen,	investeren	in	geothermie.	Je
slaat	er	een	nietje	doorheen	en	klaar.	Je	moet	aan	de	goede	kant	van	het	touw
trekken.	Je	moet	niet	aanpakken	waar	anderen	tégen	zijn,	maar	optellen	wat	je
wél	samen	kunt	doen.	Dan	kom	je	veel	verder.’

Probleem	is	alleen:	als	je	als	politicus	in	stilte	opereert	en	je	successen	niet	van
de	daken	toetert,	krijg	je	ook	geen	waardering	van	de	kiezers.	Samsom:	‘Dat	is
de	prijs	die	ik	ervoor	heb	betaald.’
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