
JURYRAPPORT GROENSTE POLITICUS 2017 
 
Natuurmonumenten verkiest dit jaar voor de 10e maal een groenste politicus. Het was een bijzonder 
jaar. De jury was verheugd met de rijke oogst aan lokale bestuurders – wethouders en burgemeesters 
– die opkomen voor natuur en landschap. We zien – dwars door alle politieke partijen heen – dat juist 
lokale politici zich steeds bewuster zijn van het belang van verduurzaming en vergroening van hun 
directe leefomgeving. 
 
De verkiezingen lieten dit jaar ook zien hoezeer de lokale politiek leeft bij mensen. De betrokkenheid 
was ongekend groot. Op sociale media was er een levendig debat tussen voor- en tegenstanders van 
de genomineerde politici, met name als het ging om wethouders en burgemeesters. Als jury hebben 
we daar met genoegen naar gekeken. Het laat zien hoe groot de betrokkenheid van mensen is bij hun 
eigen omgeving. Mensen willen zien dat groen leiderschap beloond wordt! 
 
Een uistekend voorbeeld van een inspirerende lokale bestuurder is GroenLinks-wethouder Mario 
Jacobs uit Tilburg. Jacobs werkt vanuit het besef dat de aantrekkelijkheid van zijn stad Tilburg mede 
afhankelijk is van de groene omgeving. Jacobs spant zich in om meer natuur en groene verbindingen 
te realiseren in Midden-Brabant. Want, zoals Jacobs het zelf formuleert: “Bij een topeconomie hoort 
een toplandschap”. Het resultaat is indrukwekkend. In Midden-Brabant komt er de komende jaren 500 
hectare nieuwe natuur bij. 
  
Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy van D66 is een man van de lange adem. Gerbrandy 
spant zich al jarenlang in voor het versterken van natuur en biodiversiteit in Europa. En als hij bijt, laat 
hij niet meer los. Gerbrandy spant zich in voor verduurzaming en vergroening van het Europese 
Landbouwbeleid, en pleitte onder andere voor een verbod op het landbouwgif glyfosaat. 
 
Ook de derde kandidaat, Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie, zet zich in voor het 
verduurzamen en vergroenen van de landbouw. Mevrouw Dik-Faber dwingt respect af met de wijze 
waarop zij een brugfunctie vervult tussen natuur en landbouw. Dik-Faber pleit voor onderzoek en 
innovatie zodat boeren minder afhankelijk worden van het gebruik van landbouwgif. En ze pleit voor 
eerlijke prijzen voor ons voedsel, zodat boeren beloond worden die  zich inspannen voor bijvoorbeeld 
koeien in de wei of het versterking van boerenlandnatuur. 
 
Bij het verkiezen van een groenste politicus kijkt de jury naar verschillende onderwerpen. Zoals de 
inzet voor natuur, voor mooie landschappen, voor landbouw, klimaat en gezond water. Als er één 
onderwerp is dat momenteel midden in de aandacht staat, is het wel de noodzaak om de landbouw te 
vergroenen. Dat is hard nodig. Het nieuws van enkele maanden geleden dat insectenaantallen in 
natuurgebieden met 75% zijn afgenomen, laat zien hóe groot de invloed van de landbouw is op onze 
biodiversiteit. Het is een complex onderwerp. We kunnen de landbouw alleen vergroenen door volop 
met boeren samen te werken. En we kunnen de landbouw alleen vergroenen als politici samenwerken 
– op Europees niveau en op nationaal niveau. In dat opzicht is de inzet van Europarlementariër 
Gerbrandy even noodzakelijk als de inzet van Tweede Kamerlid Dik-Faber. Samen laten ze het 
groene leiderschap zien dat we zo hard nodig hebben, in Europa en in Nederland. 
 
De jury heeft dit jaar gekozen voor een uitzonderlijke verkiezing. Vanwege hun inspirerende en 
volhardende inzet voor natuurinclusieve, duurzame landbouw verkiest de jury dit jaar zowel mevrouw 
Dik-Faber van de ChristenUnie als de heer Gerbrandy van D66 gezamenlijk tot groenste politici 2017! 
 
Wat de jury betreft is dat geen “gedeelde eer”, maar juist “dubbel zoveel eer”. Want alleen door samen 
te werken, in Europa en Den Haag, kunnen we onze landbouw vergroenen en onze leefomgeving 
natuurrijker en gezonder maken. 
 
Dank u wel. 
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