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3 Actie-organisatie komt na

vliegende Regiotour terug

voor het serieuze werk

Groningen Medewerkers van de

Door Frits Poelman
Groningen Medewerkers van de

actie-organisatieUrgenda, die vori-

ge week in rap tempo door de pro-

vincie snelden om een waslijst aan

duurzame activiteiten te bezoeken,

komen binnenkort terug om seri-

eus verder te pratenmet allerlei be-

drijven en organisaties.

Dat beloofde directeur Marjan

Minnesma vrijdag bij vertrek uit

Groningen. Ze kan, als ze wil, haar

agenda voorlopig vrijhouden voor

deze provincie want er is hier, zo

bleek, heel veel te doen op het ge-

bied van duurzaamheid. Tegelij-

kertijd worstelt menigeen ermee.

De Groninger gedeputeerde Rudi

Slager hoopt dat een aantal activi-

teiten via Urgenda meer body

krijgt. Zo hoopt hij dat onderne-

mers hun producten via de tamtam

van Urgenda sneller landelijk op de

markt kunnen zetten. Urgenda

gaat ondermeerhet isolatiemateri-

aal van Hempflax in Oude Pekela

aanbevelen bij een duurzaam

bouwproject in de Randstad. Min-

nesma ziet zichzelf wel in een jurk

van hennep lopen.

Medewerkers en bestuursleden

van Urgenda waren ook onder de

indruk van de manier waarop Gro-

ningen Seaports bezig ismet duur-

zaamheid en bedrijven op het Che-

miepark nog meer restproducten

van elkaar willen gebruiken.

Toch besloot voorzitter Jan Rot-

mans tijdens het bezoek om af te

stappen van een belangrijk uit-

gangspunt van Urgenda: geen vin-

gertje heffen. De organisatie stond

voor een louter positieve uitstra-

ling van duurzaamheid en wilde

zich niet scharen achter milieuor-

ganisaties die ergens ’tegen’ zijn.

Voor de bouw van kolencentrales,

zoals in de Eemshaven, maakt Rot-

mans voortaan een uitzondering.

"Daar zijn we wel degelijk tegen

en dat proberen we ook te voorko-

men. Ik kan mijn kinderen name-

lijk niet uitleggen dat Nederland

daar nu nog aan begint.Wemoeten

overschakelen naar een duurzame

samenleving. Dan moet je dus van

fossiele brandstoffen af."

hennepjurk


