
 
 
JURYRAPPORT GROENSTE POLITICUS 2018 
 
Natuurmonumenten verkiest dit jaar voor de 11e maal een groenste politicus. Aan de vooravond van de 
provinciale verkiezingen op 20 maart a.s. heeft Natuurmonumenten er dit jaar voor gekozen uitsluitend 
provinciale politici te nomineren. Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid naar provincies is het aantal 
provinciale volksvertegenwoordigers en bestuurders wat zich met hart en ziel inzet voor natuur en 
landschap toegenomen. De jury was dan ook verheugd met de rijke oogst aan bevlogen, groene provinciale 
politici.  
 
De verkiezingen lieten dit jaar ook zien dat provinciale politiek leeft bij mensen. De betrokkenheid was 
groot: op sociale media was er een levendig debat tussen voor- en tegenstanders van de genomineerde 
politici. Als jury hebben we daar met genoegen naar gekeken. Het laat zien hoe groot de betrokkenheid van 
mensen is bij natuur en landschap. Mensen willen zien dat groen leiderschap beloond wordt! 
 
Een uitstekend voorbeeld van een inspirerende provinciale politica is het Brabantse GroenLinks-Statenlid 
Hagar Roijackers. Komende Provinciale Statenverkiezingen is Roijackers tevens lijsttrekker voor haar 
partij, waarbinnen ze al ruim 23 jaar actief is. Afgelopen periode zette ze zich onder andere in voor 
verruiming van het leefgebied van kleine dieren zoals hermelijn en otter. Roijackers bereikte ook dat 
Omgevingsdiensten en gemeenten meer mogelijkheden en geld krijgen om natuur te beschermen. Het 
Brabantse college van GS spoorde ze meermaals aan om maatregelen te nemen zodat landbouw en 
natuur elkaar verstérken. Roijackers toont zich daarmee volgens de jury een bevlogen ambassadeur van 
natuur en landschap en een terechte kandidaat. 
  
De tweede kandidaat is het Overijsselse PvdA-Statenlid en lijsttrekker Annemieke Wissink-Berkers. 
Liefde voor natuur en landschap is haar met de paplepel ingegoten. Al jong was ze lid van de Nederlandse 
Jeugdbond voor Natuur en ging ze zo vaak mogelijk de natuur in. Als politica diende ze een ‘bijenmotie’ in, 
die het startpunt vormde voor de Overijsselse bijenbeweging én leidde tot Overijsselse steun voor de 
Nationale Bijenstrategie. Ook zette ze insectensterfte politiek op de kaart, wat heeft geleid tot het vrijmaken 
van een ton voor dit probleem. Wissink-Berkers toont hiermee dat ze niet alleen natuur en landschap een 
stem geeft, maar ook in staat is om anderen mee te nemen in haar enthousiasme en betrokkenheid. De jury 
vindt dat dit een bijzondere pluim verdient.    
 
De Noord-Hollandse PvdA-gedeputeerde Adnan Tekin laat zien dat je geen groene achtergrond hoeft te 
hebben om een groen hart te ontwikkelen. Als echte ‘stadsjongen’ kreeg Tekin twee jaar geleden de 
portefeuille natuur in zijn schoot geworpen. Hij dompelde zich onder in de voor hem  onbekende groene 
wereld en ging direct voortvarend aan de slag. Hij regelde middelen voor bescherming en behoud van een 
groot aantal landschapselementen (waaronder de ‘tuunwallen’ op Texel), scherpte de regels voor 
natuurcompensatie aan, zet in op realisatie van het Natuurnetwerk Nederland, bracht een Noord-Hollandse 
biodiversiteitsmonitor uit en is bezig met een provinciaal biodiversiteitsherstelplan. Onlangs redde hij drie 
Noord-Hollandse stiltegebieden van de ondergang en initieerde hij een vuurwerkverbod tijdens het 
broedseizoen.   
 
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. De jury heeft dit jaar 
gekozen voor iemand die niet alleen goede dingen heeft bereikt op deze onderwerpen, maar ook een 
groene belofte is voor de toekomst. Een kandidaat die door vriend en vijand wordt geroemd om de enorme 
politieke behendigheid; een ‘macher’, iemand die zaken voor elkaar krijgt. Die niet alleen problemen 
signaleert, maar ook échte oplossingen voor elkaar bokst. De jury ziet deze prijs als een beloning voor zijn 
of haar verdiensten, maar ook als een aanmoedigingsprijs voor een eventuele volgende periode - als 
Statenlid of als Gedeputeerde. We hopen dat de groene zetel de winnaar zal inspireren om goede dingen te 
blijven doen voor natuur en landschap en ‘groene’ belangen steeds volwaardig mee te wegen – ook in 
andere, soms lastige dossiers.   
 
Vanwege zijn onverwachte, maar inspirerende en volhardende inzet voor natuur en landschap kiest de jury 
Adnan Tekin tot Groenste Politicus 2018! Er zijn maar weinig politici die ‘groene politiek’ bedrijven zo 
gemakkelijk laten lijken. Wat de jury betreft is Tekin vanwege de concrete resultaten die hij behaalde, zijn 
politieke talent en de belofte die hij inhoudt voor de toekomst de terechte winnaar. 
 
Dank u wel. 
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