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Kent of bent u de Groenste Politicus van 2014? 

 

 

Geachte politici, 

 

om aandacht te vragen voor het belang van de natuur en de rol van politici in het natuurbeleid 
organiseert Natuurmonumenten sinds 2006 ieder jaar de “Groenste Politicus”. Op basis van 
kwalitatieve en kwantitatieve criteria koos Natuurmonumenten altijd een winnaar onder de 
woordvoerders natuur in de Tweede Kamer.  

 

Wij realiseren ons terdege dat er ook buiten politiek Den Haag veel goeds wordt gedaan voor 
de natuur. De afgelopen jaren hebben we gemerkt hoe belangrijk goede bescherming vanuit 
Brussel is. Tegelijkertijd is het natuurbeleid gedecentraliseerd van Rijk naar provincies. In veel 
waterschappen vinden projecten plaats op het snijvlak van water en natuur. En ook op lokaal 
niveau maken politici zich sterk voor natuurbehoud. Kortom: er zijn veel politici die goede 
dingen doen voor de natuur en die het verdienen om in de schijnwerpers te worden gezet. 
Daarom hebben we ervoor gekozen om de verkiezing van Groenste Politicus dit jaar te 
verbreden en open te stellen voor alle politici.  

 

Om iedereen een gelijke kans op de titel te geven, kan iedereen vanaf 1 mei een politicus 
(bestuurder en volksvertegenwoordiger) nomineren die zich hard maakt voor natuur. Dit 
gebeurt door een standaardformulier op een speciale Facebookpagina in te vullen. Alle 
genomineerden die aan minimaal 1 van de volgende 3 criteria voldoen, nemen deel aan de 
internetstemronde. 

 

1. Politieke inzet voor maatschappelijk draagvlak voor natuur; 

2. Tastbaar gerealiseerd groen; 

3. Aantoonbare inzet voor het verbinden van natuur met andere domeinen, bijvoorbeeld 
gezondheid, recreatie en water. 

 

Vanaf 1 mei vindt een internetstemronde plaats. De 5 kandidaten met de meeste stemmen op 
1 juni gaan door naar de feestelijke finale. Deze is maandagavond 16 juni. Dan kiest een jury 
bestaande uit leden en medewerkers van Natuurmonumenten een winnaar uit de 5 finalisten.  
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Wij nodigen u van harte uit om zelf deel te nemen aan deze uitverkiezing of om een collega 
politicus te nomineren. Dit kan vanaf 1 mei. Meer informatie vindt u alvast op 
www.groenstepoliticus.nl  

 

Als u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen of opmerkingen heeft, zijn we natuurlijk van 
harte bereid om een en ander nader toe te lichten. Alvast hartelijk dank voor uw inzet voor de 
natuur en hopelijk tot de finaleavond op 16 juni!  
  
Hoogachtend, 
  
  

 
  
 

Marc van den Tweel 
Algemeen Directeur Natuurmonumenten  


