
Voorzitter,

Jan Terlouw was vorige week hier in Arnhem, om onder andere te spreken over duurzaamheid en het
klimaat. Een van de dingen die hij die avond zei deed mij denken aan ons klimaatnitatet. Terlouw 
zei, en ik citeer:  ‘Ik ben een klein radertje in een heel groot systeem. Wat kan ik dan meer doen dan 
zo hard mogelijk proberen?’ Einde citaat.

Ik loop hier nu bijna drie jaar in de Staten rond, en veel collega Statenleden zullen mij ondertussen 
kennen als iemand die erg kan genieten van de politeke actualiteit. Achter de schermen sleutelen 
aan motes en amendementen. Voor de schermen in het spel van media en debat.

In die politeke actualiteit is het goed om soms een moment van bezinning te hebben. Om los te 
komen van de politek van alledag en om stl te staan bij waar je het allemaal voor doet. Vorige week 
woensdag had ik zo’n moment. Jan Terlouw inspireert mij al sinds mijn jeugd met zijn boeken. En ik 
zal heel eerlijk zeggen, ik weet pas sinds een jaar ot vijt dat Terlouw naast kinderboekenschrijver ook 
oud D66 politcus is. Maar in die vijt jaar is iedere bijeenkomst waarbij hij sprak, voor mij een 
moment van bezinning geweest.

Als het over klimaatverandering gaat, dan beset ik dat ik een klein radertje in een groot systeem ben. 
Maar in de wereldwijde uitdaging die klimaatverandering is, is ook de provincie maar een klein 
radertje. De woorden van Terlouw zijn daarom zo belangrijk. Dat onze impact beperkt is, betekent 
niet dat we niks moeten doen. Dat betekent dat we zo hard mogelijk moeten proberen!

Daarom ben ik vandaag trots dat ik met acht collega’s dit klimaatnitatet aan u voor mag leggen. 
Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tjd. Wij zijn de eerste generate die echt met 
de problemen van klimaatverandering te maken krijgt. En de laatste generate de er nog wat aan kan 
doen. En dat doen we! Daarbij is juist de brede steun voor dit voorstel zo belangrijk. Hiermee laten 
we voor de komende jaren zien dat, ongeacht de politeke samenstelling, de aanpak van 
klimaatverandering altjd voldoende steun zal hebben!

Het heef veel overleggen, teletoontjes en concept-versies gekost om dit op papier te krijgen. En dan 
is het papier nog geduldig. Dit klimaatnitatet is slechts een start. Een start om samen met al onze 
partners goed klimaatbeleid in Gelderland op te zetten. Een start om als provinciale organisate zo 
snel mogelijk klimaatneutraal te worden en een start voor een stevig investeringsprogramma voor 
klimaat.

Jan Terlouw sloot zijn lezing in Rozet at met de woorden: ‘De politek moet nu handelen. Doe iets! 
Het is een groot schandaal als we niks doen’.

En dat schandaal moeten we koste wat kost voorkomen. Een heel groot deel van de Gelderse Staten 
spreekt vandaag uit dat zij een koploper durven te zijn. Dat ze begrijpen dat alle knoppen om 
moeten, ook als dat moeilijk is. Vandaag komen er in deze zaal radertjes in beweging. En die 
radertjes brengen grotere radertjes in beweging. En die radertjes nog grotere, enzovoorts.

Want het is een groot schandaal als we niks doen!


