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Springtij Forum 2019:

Morgen is allang
begonnen!
Ook de tiende editie van het Springtij Forum in
Terschelling, van 26-28 september met duizend deelnemers, gaf velen hoop en inspiratie. Op de agenda:
duurzame doorbraken die Nederland de komende vijf
jaar nodig heeft. Veel hoopvolle initiatieven kwamen
langs. Ook het realisme ontbrak niet: dertig jaar
duurzaamheidsbeleid heeft immers niet kunnen
voorkomen dat er meer dan ooit fossiele energie
wordt verstookt.

Fundamentele kritiek kwam van Frank
Elderson, directeur bij De Nederlandsche
Bank: “Niemand steelt geld uit de spaarpot
van zijn kinderen en kleinkinderen. Maar
dat doen we met z’n allen nu wel! Tenzij
we duurzaam en echt anders gaan leven en
investeren.” Regerings- en bedrijfsplannen
voor klimaat en milieu en voor pensioenfondsen schieten in zijn ogen tekort.
“Ook Shell zal moeten omturnen tot een
CO2-neutraal bedrijf.” De directeur van een
andere bank, Peter van Mierlo van de FMO,
viel hem bij: “In plaats van rapporteren over
wat ze nu doen en van plan zijn, moeten
bedrijven en de overheid terugrekenen
wat zij moeten doen om de SDG-doelen en
het Parijsdoel van maximaal 1,5 graden
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Jeroom Remmers
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