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Cramer: duurzaamheid nog te abstract

Van onze verslaggeefster Kim van Keken

den haag - Politiek Den Haag praat wel veel over duurzaamheid, maar weinig concreet. Terwijl minister
Cramer juist van ‘praktisch realisme’ houdt.
Over duurzaamheid wordt veel gesproken, maar de politiek draagt nog niet echt een helder beeld van maatregelen
uit. Er zijn volgens minister Cramer (VROM) ‘zo veel abstracties die zo abstract zijn dat ze bijna niet zijn uit te
leggen’.
De oud-hoogleraar milieumanagement denkt zelfs dat concrete duurzaamheid meer op straat leeft dan in Den
Haag. Dat komt, zegt ze, door de media. ‘Als het gaat over het energiebeleid, gaat het steeds over die verdomde
kolencentrales’, doelend op het felle debat over de bouw van nieuwe koolcentrales.
Cramer zou het debat graag verder trekken. Maar wanneer ze praat over energietransitie haalt ze de
krantenkoppen niet. Ze weet niet hoe ze haar Haagse initiatieven ‘uit de luwte’ krijgt, verzuchtte ze maandag.
Ze verkeert in goed gezelschap, namelijk de initiatiefnemers van de Urgenda: een hervormingsagenda die
Nederland sneller duurzaam moet maken. Professor Jan Rotmans, hoogleraar transitiemanagement aan de
Erasmus Universiteit, ligt de agenda toe op het ministerie. Het betreft niet alleen strategie, maar vooral een
actieplan: Nederland moet snel veranderen.
De Urgenda wil over drie jaar duurzaam voedsel in alle sport-, bedrijfs- en overheidskantines. Over vier jaar
bestaat een duurzame huishoudbeurs. Over vijf jaar produceren 100 duizend huishoudens eigen energie via
windturbines en windpanelen.
Nadat de Urgenda deze zomer bekend werd, stroomden de reacties binnen. Rotmans: ‘Van de bakker op de hoek
tot de top van TNT Post. Allemaal willen ze praktisch iets doen.’
De Urgenda komt voor steun naar de minister. Niet voor geld, althans: nog niet. Cramer, liefhebber van ‘praktisch
realisme’, omarmt haar oude academische vrienden die binnenkort een duurzaamheidsplatform oprichten. ‘Ik hou
van wat speelse plannen, niet alles moet je moeilijk maken. Het is al moeilijk zat.’
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