BELEIDSPLAN STICHTING ECOMODERNISME

GREEN IS NOT A
ROMANTIC COLOR
HET NIEUWE DENKEN OVER GROEN EN GROEI

WAT WIL STICHTING ECOMODERNISME?
Stichting Ecomodernisme wil het debat over milieu,
klimaatverandering en de extreme armoede van 800
miljoen mensen openbreken met nieuwe ideeën en
nieuwe oplossingen. De stichting publiceert daarom
artikelen, boeken, documentaires en organiseert
congressen, workshops en debatten. Daarmee gaat
zij kritisch in gesprek met andersdenkenden waar
onder de klassiek groene beweging. Ecomodernisten
voeren campagne omdat ze geloven in groei in plaats
van grenzen, in menselijke vooruitgang in plaats van
hang naar het verleden, in wetenschap in plaats van
doemdenken.

WAAR STAAN ECOMODERNISTEN VOOR?
Ecomodernisten presenteren zich als progressieve
verlichtingsdenkers, niet rechts en niet links, maar
democratisch. Kritisch jegens klassieke groenen
door te pleiten voor gentech en kernenergie.
En kritisch jegens klassiek liberalen door te pleiten
voor meer armoedebestrijding en voor overheids
ingrijpen rond biodiversiteit en klimaatverandering.
Ecomodernisten streven ernaar te werken op basis
van wetenschap, binnen maatschappelijke en
ethische kaders.

VISIE 2100:
ECOMODERNISME WERELDWIJD
In 2100 herbergt de planeet tegen de tien miljard
mensen. Meer dan 90 procent hiervan woont en

werkt in de stad, in 2000 was dat nog 50 procent. Om
de stad liggen grote boerenbedrijven vol genetisch
gemodificeerde gewassen die een vier keer zo hoge
opbrengst behalen als aan het begin van de 21e eeuw.
Veel van die boerderijen zijn gevestigd in met zonne
panelen beklede hoogbouw. In de verte ontwaar je de
koeltorens van een kerncentrale, de windmolens zijn
aan het zicht onttrokken en draaien nu met honderden
op zee. Voorbij het boerenland begint de natuur, die
nu het grootste deel van de oppervlakte van onze
planeet inneemt. Was in 2000 nog de helft van het
aardoppervlak in gebruik door de mens, vandaag is
dat nog maar een kwart. De rest is teruggegeven aan
de natuur. Zowel de biodiversiteit als de uitstoot van
CO2 zijn weer terug op het niveau van voor 1850.
Vrijwel niemand meer verkeert in extreme armoede.

VISIE 2100:
ECOMODERNISME IN NEDERLAND
Anno 2018 had Nederland een klimaatakkoord
waarin stond dat in 2030 de CO2-uitstoot met
49 procent is gedaald. Die doelstelling zou bij lange
na niet worden gehaald omdat zon en wind in niet
meer dan 17 procent van de totale energiebehoefte
bleken te voorzien. De rest bleef afkomstig uit gas en
steenkool, zodat het al snel duidelijk was dat de
uitstoot van CO2 maar amper zou dalen. Om die reden
pleitten Ecomodernisten voor andere, wél CO2 arme
energiebronnen zoals kernenergie en thorium. In
2030 ontving oud-minister Wiebes van Economische
zaken en Klimaat dan ook de jaarlijkse

Ecomodernisme-prijs omdat hij tijdens het kabinet
Rutte III een begin maakte met het aanleggen van
een CO2 vrij Thoriumpark. Dat bleek te voorzien in de
Nederlandse energiebehoefte en liet de CO2 uitstoot
dalen naar het niveau van 1990. In datzelfde kabinet
Rutte III verdiende minister Carla Schouten haar
sporen met het aanleggen van de agrarische hoofd
structuur op de meest vruchtbare gronden. Deze
loopt van Noord-Oost Groningen, via de veenkoloniën
en de Flevopolders naar Zeeland. Schouten slaagde
er in door middel van compacte landbouw de helft
van de landbouwgronden weer terug te geven aan de
natuur en aan bestemmingen als zorg en recreatie.

ONTSTAAN ECOMODERNISME
Het ecomodernisme heeft zijn wortels in een essay
uit 2004: The Death of Environmentalism van de
Amerikanen Mike Shellenberger en Ted Nordhaus.
Beide heren, daarvoor volop actief binnen de
milieubeweging, raakten teleurgesteld over de
beweging. Ze vonden dat de groenen waren los
gezongen van de wetenschap en bovendien te weinig
bereikten. Bovendien hadden ze geen visie op het
grootste probleem, de extreme armoede in Afrika en
Azië. De klassiek groenen plaatsen het milieu
vraagstuk boven het probleem van de armoede van
de (op dat moment) meer dan één miljard mensen.
Ze verkiezen zonne-energie en consuminderen boven
armoedebestrijding en economische groei.
Vervolgens richtten Shellenberger en Nordhaus het
Breakthrough Institute op, een inmiddels dertien
koppige denktank én het alternatief voor klassiek
groen. Daaronder bevinden zich Mark Lynas, oud
Earth First-prominent en gentechspijtoptant, Stewart
Brand, een van oorsprong terug-naar-hetplatteland-ecoloog die nu een belangrijke pleit
bezorger is voor genetische modificatie en kern
energie.
Geïnspireerd door het werk van Shellenberger en
Nordhaus, schreven zeven Nederlandstalige
journalisten, wetenschappers en voormalige
klassiek groene milieuactivisten in 2017 het boek
Ecomodernisme. Het nieuwe denken over groen en

groei, dat verscheen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam.
Het is deze samenwerking die leidde tot de huidige
stichting Ecomodernisme.

WIJZE VAN VERWERVING VAN GELDEN
De Stichting stelt zich open voor donaties van
bedrijven, particulieren, fondsen en rechtspersonen,
die samen het vermogen van de stichting vormen.
Deze gelden zetten wij in om de doelstellingen (zie
Wat wil stichting Ecomodernisme?) van de Stichting te
verwezenlijken. Wij staan open voor iedereen maar
zullen onafhankelijk van wie dan ook of ongeacht een
eventuele bijdrage, ons altijd en te immer gerechtigd
voelen om te kunnen schrijven wat we willen.

HET BESTUUR BESTAAT UIT
Olguita Oudendijk: Voorzitter
Marco Visscher: Secretaris
Hidde Boersma: Penningsmeester
Joost van Kasteren: Bestuurslid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een
vergoeding voor gemaakte kosten in de uitoefening
van hun functie en op niet bovenmatig vacatiegeld.
Bestuursleden kunnen beloond worden voor een
uitvoerende functie.
Niemand van het bestuur en of het beheer kan boven
een bedrag van 500 euro afzonderlijk over de
rekening beschikken.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
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