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Uitnodiging Conferentie Verbindend Verduurzamen op 26 maart 2020 in Nieuwegein

Geachte Statenleden,
Hoe betrekt u als Statenlid de ideeën, kansen en zorgen van inwoners van uw provincie bij het
maken, uitvoeren en beoordelen van verduurzamingsbeleid (energietransitie, duurzaam voedsel,
circulaire economie, duurzame mobiliteit)?
Van stikstofcrisis tot klimaatprobleem, van vliegschaamte tot vleesvervangers: de Raad voor de
leefomgeving en infrastructuur (Rli) signaleert dat de verduurzaming van de samenleving veel
mensen bezighoudt. Waar het de één niet snel genoeg gaat, maakt de ander zich juist zorgen over
alle veranderingen. Verduurzaming lijkt soms gepaard te gaan met tegenstelling en verdeeldheid.
Kan dat ook anders; kunnen we ook ‘verbindend verduurzamen’? Hoe krijgen de ideeën, kansen en
zorgen van burgers een plek in verduurzamingsbeleid? De Rli organiseert over deze vraag de
conferentie ‘Verbindend Verduurzamen’ op 26 maart in De Woonindustrie in Nieuwegein. De Rli
brengt dan uiteenlopende partijen bij elkaar die in de praktijk werken aan verduurzaming en het
betrekken van burgers daarbij: bestuurders, medewerkers van Rijk, provincies, gemeenten, NGO’s,
actieve burgerorganisaties, wetenschappelijke instellingen, adviesbureaus, studenten en jongeren.
Het voorlopige programma is bijgevoegd.
De Rli nodigt u graag voor deze conferentie uit. U bent als Statenlid immers een cruciale schakel
tussen inwoners en beleid. De conferentie krijgt een interactief karakter, waarbij dialoog centraal
staat. De dialogen worden van inspiratie en reflectie voorzien door SCP-directeur Kim Putters,
denker des vaderlands Daan Roovers, schrijver/hoogleraar Klaas van Egmond en DG Economische
Zaken en Klimaat Sandor Gaastra.
De Rli nodigt u van harte uit om deel te nemen aan deze conferentie. U kunt zich
aanmelden en meer over het programma lezen op www.rli.nl. Of neem contact op met de
Rli (zie contactgegevens bovenaan deze brief).
Hoogachtend,
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur,

ir. J.J. de Graeff
voorzitter

dr. R. Hillebrand
algemeen secretaris

Voorlopig programma Rli-conferentie Verbindend Verduurzamen
In het ochtendprogramma geeft Kim Putters (directeur Sociaal-Cultureel Planbureau) zijn visie op
de verduurzaming van de samenleving. Op basis van onder meer recente SCP-onderzoeken geeft hij
aan wat daarbij vanuit burgerperspectief belangrijke aandachtspunten zijn. Dagvoorzitter Ruben
Maes voert hierover vervolgens plenair het gesprek met o.a. Kim Putters, Sandor Gaastra (DG
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en Annemieke Nijhof (Raadslid Rli). In het
middagprogramma gaat Daan Roovers (publieksfilosofe en Denker des Vaderlands) in op de vraag
hoe partijen in de samenleving vormgeven aan de verduurzaming en de rol van burgers daarbij. De
plenaire inleidingen en gesprekken vormen de inspiratie en de context voor de dialogen tussen de
deelnemers gedurende dag met elkaar in gesprek gaan: vertegenwoordigers van NGO’s,
gemeenten, provincies, het rijk, volksvertegenwoordigers, bestuurders, burgerorganisaties,
studenten, jongeren, onderzoekers en adviseurs. Ruben Maes haalt gedurende dag boodschappen
op uit de dialogen en geeft deelnemers de gelegenheid hun ervaringen plenair te delen. Klaas van
Egmond (schrijver en hoogleraar) reflecteert in zijn bijdrage op de uitkomsten van de dag en kijkt
vooruit naar het vervolg.
Programma
8.30 - 9.30 uur
9.30 - 10.15 uur
10.15 - 11.00 uur
11.00 - 12.00 uur
12.00 - 13.00 uur
13.00 - 13.45 uur
13.45 - 14.30 uur
14.30 - 14.45 uur
14.45 - 15.30 uur
15.30 - 16.00 uur
16.00 - 17.00 uur
Locatie:
De Woonindustrie
Symfonielaan 1
3438 EW Nieuwegein
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Inloop en registratie
1e dialoog
Keynote Kim Putters
2e dialoog
Lunch
Keynote Daan Roovers
3e dialoog
Intermezzo
4e dialoog
Keynote Klaas van Egmond
Borrel

