
Kees Vendrik (Klimaat Platform) komt 
luisteren naar de Hoeksche Waard
HoekscheWaardDuurzaam streeft naar een energie neutrale Hoeksche Waard in het jaar 2040. Ook ons gebied staat voor de grote opgaven 
van de klimaat- en energietransitie. Veel mensen maken zich zorgen over wat er op ons af komt en wat er van ons wordt verwacht. Hoe ver 
zijn we op het gebied van klimaatverandering en de energietransitie? En wat kunnen wij nog meer doen?

In ons land is er jarenlang onder leiding van oud-minister Ed Nijpels gewerkt aan het Klimaat Akkoord. Eind vorig jaar is dit proces in een 
nieuwe fase gekomen. De discussie over het Klimaat Akkoord is vervangen door het werk van Nationaal Klimaat Platform onder 
leiding van de econoom en politicus Kees Vendrik, eerder o.a. lid van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en verbonden 
aan de Triodos Bank. Het Platform wil weten wat er in de samenleving leeft op het gebied van klimaat en energie.

“Veel mensen zien dat er iets moet gebeuren. Maar er zijn ook 
veel vragen over hoe het allemaal gaat”

Veel plannen uit het Klimaat Akkoord moeten nu worden uitgevoerd. Vendrik vindt dat het tempo van 
de energie- en klimaattransitie omhoog moet. Hij wil daarbij nadrukkelijk de stem van de burger 
horen. “Veel mensen zien dat er iets moet gebeuren. Tegelijkertijd leven er veel vragen en zijn er 
twijfels over hoe het allemaal gaat”, zegt hij.

HWDuurzaam heeft Kees Vendrik uitgenodigd om zich te komen informeren over wat er in de  
Hoeksche Waard leeft op het gebied van klimaat en energie. Hij doet dat op donderdag 
30 maart in de Open Hof, Willem van Vlietstraat 2a, Oud-Beijerland. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

Iedereen die belangstelling heeft voor de vraagstukken rond klimaat en energie en onze rol 
daarbij, is daar van harte welkom.
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