
FAQ Van Vervuiler naar Formatietafel , 10 juni 2021
ALGEMEEN:

 Waarom deze actie? Wat is precies de boodschap die we naar voren willen brengen op10 juni?
Politiek, zet klimaat op 1! We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit
de hand loopt. Daarom doen wij een klemmend beroep politici: zet het klimaat op 1 in het
nieuwe regeerakkoord! Kies voor ambitieus en eerlijk klimaatbeleid. 30 bedrijven
veroorzaken nu 40% van de CO2-uitstoot in Nederland. Zorg dat deze grote vervuilers
ook gaan meedoen. We laten vanuit heel Nederland zien dat mensen dit willen.

 Welke regels voor grote vervuilende bedrijven willen wij als OK/MD precies? Waarstaan wij voor?
Wij hebben drie eisen:– Om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen moet de Nederlandse CO2-

uitstoot sterk omlaag. 65% minder CO2 in 2030, 100% minder CO2 in 2040
(vergeleken met 1990).– Laat ook grote bedrijven betalen voor hun CO2-uitstoot. Nu draaien vooral
burgers en midden- en kleinbedrijf nog op voor vervuiling. Het is tijd dat de
vervuiler gaat betalen.– Maak klimaatoplossingen toegankelijk voor alle inkomensgroepen. Steun mensen
met een laag inkomen financieel om hun huis goed te isoleren en over te
schakelen op duurzame energie. Voer een kilometerheffing en vleesprijs in. En laat
de opbrengsten hiervan ten goede komen aan lagere inkomens.

 Wat is de rol van de OK-groepen bij deze actie? Wat gaan de groepen bijdragen?
De OK-groepen zijn het hart van 10 juni! Zij laten het draagvlak voor
klimaatrechtvaardigheid in het hele land zien. Ze spelen een belangrijke rol bij het
uitvoeren van beide acties: zowel de bannerdrop bij de bedrijven als de organisatie van de
fietstocht.
BANNERDROP:

 Waarom een bannerdrop?
Een bannerdrop is een ludieke manier om een statement te maken. Je kan op relatief
eenvoudige wijze je boodschap zichtbaar maken op een geschikte locatie. Zeker omdat
we het op 12 locaties doen, is het nieuwswaardig.

 Vindt de bannerdrop in elke provincie plaats op 10 juni?
Ja, dat is wel de bedoeling! 10 juni is dé actiedag. We gaan vanuit het hele land fietsen,
maar de bannerdrops zijn allemaal op dezelfde dag. Mensen die eerder moeten gaan
fietsen, vertrekken dus op 7, 8, of 9 juni.

 Hoe zien de banners eruit die we gaan gebruiken bij de bannerdrop?
De banners worden ontworpen door onze communicatie-afdeling. Wat er precies op
komt te staan, is nog niet bekend, maar het zal dezelfde strekking hebben als de



advertentie die in de krant komt.
 Is de grootte afhankelijk van de locatie?

Het formaat van de banner hangt af van de locatie waar de banner gehangen gaat
worden. We vragen OK-groepen om zelf een locatiebezoek en research te doen en om
uiterlijk 20 mei aan ons door te geven wat het gewenste formaat is.

 Hoe pakken we de bannerdrop aan? Is het illegaal?
Kijk vooraf op de site van je gemeente, want sommige gemeenten hebben heuse
spandoekregels. Dat geldt voornamelijk bij bruggen, omdat je niet wil dat er eentje naar
beneden komt gevallen op het verkeer.o Ga je op het bedrijventerrein zelf een bannerdrop doen? Dan is dat zonder weinig

consequenties als het terrein vrij toegankelijk is en er geen waarschuwingsborden
staan:Wanneer een erf niet is afgesloten, mag een ieder er zich op begeven, tenzij de
eigenaar hiervan schade of hinder kan ondervinden of op duidelijke wijze kenbaar heeft
gemaakt dat het verboden is zonder zijn toestemming zich op het erf te bevinden. De
discussie is dan natuurlijk of een spandoek schadelijk of hinderlijk is.o Ga je een afgesloten terrein betreden of een terrein waar waarschuwingsborden
staan? Dan moet je wel vooraf goed nadenken over de gevolgen die dit kan
hebben. Je kan een geldboete krijgen. Ben je op het terrein gekomen door
bijvoorbeeld een hekwerk of slot door te knippen? Dan moet je rekening houden
met juridische consequenties. Wil je een actie in deze catergorie doen, neem dan
contact met ons op.

 Bij welke bedrijven gaan we de bannerdrop actie organiseren? En waarom dezespecifiek?
We voeren actie bij 12 grote vervuilende bedrijven: één in elke provincie. We zorgen dat
iedere actiegroep weet om welk bedrijf het gaat. Om het verrassingseffect (en dus de
nieuwswaarde!) te behouden maken we het niet openbaar hier op het
Veranderaarsplatform. Op 3 mei delen we met afgevaardigden per provincie welk bedrijf
het om gaat.
De 12 bedrijven zijn gekozen door de afdeling Inhoud & Lobby op basis van hun CO2-
uitstoot in de gehele productieketen. We staan open voor suggesties, maar we hakken
uiterlijk 10 mei de definitieve knoop door.

 Is de boodschap verschillend per bedrijf?
Nee, de boodschap is overal hetzelfde. We richten ons nadrukkelijk niet tegen deze
bedrijven, maar onze oproep is gericht aan de nog te vormen regering. We gaan dus ook
geen protest organiseren bij de poort van het bedrijf, we doen een bannerdrop. De
werknemers van de bedrijven zijn niet onze vijand, dat zijn de politieke partijen die de
klimaatcrisis niet serieus nemen.

 Kan een bannerdrop Coronaproof?
Zeker. Houd 1,5 meter afstand van elkaar en draag een mondkapje tijdens de actie.



FIETSTOCHT:
 Waarom een fietstocht?

Met een fietstocht laten we het grote draagvlak voor klimaatrechtvaardigheid zien vanuit
heel Nederland. Mensen zijn bereid om grote afstanden te fietsen, zo serieus nemen zij
het probleem!

 Hoe plannen we de fietstocht? Kan er meerdere dagen gefietst worden?
Kijk vooraf goed hoe ver het fietsen is en hoeveel kilometer je op een dag denkt te
kunnen afleggen. Op 3 mei komt er een handleiding beschikbaar die hier verder bij helpt.
Is het zo ver dat je meerdere dagen moet fietsen? Vertrek dan op 7, 8 of 9 juni, zodat je
op 10 juni in Den Haag kan aankomen. De overnachtingen en andere kosten onderweg
(zoals eten) worden vergoed door Milieudefensie. De bannerdrop vindt wel plaats op 10
juni, dus je moet je team dan opsplitsen. Lukt het fysiek niet om zo'n stuk af te leggen?
Kijk dan naar of je een deel van je tocht op een duurzame manier kan afleggen,
bijvoorbeeld met je fiets in de trein.

 Hoe zijn we herkenbaar als Milieudefensiegroep op de fiets?
Goede vraag! We zorgen dat iedere fietsploeg twee vlaggen mee kan nemen met het OK-
en MD-logo erop, zodat je een soort karavaanidee krijgt. De vlaggen kan je bevestigen
aan je fiets, zodat je er tijdens het rijden weinig last van hebt. Ook kijken we voor fijne
wielershirtjes met het logo erop. We staan open voor meer suggesties, laat het weten als
je leuke ideeën hebt!

 Is er een maximum aantal mensen toegestaan voor de fietstocht?
Op dit moment is het aantal toegestane demonstranten in Den Haag 100. Hopelijk is er
10 juni meer mogelijk, maar dat weten we nu nog niet. We houden voor nu als richtlijn
aan: maximaal 10 fietsers per provincie.

 Kan een fietstocht Coronaproof?
Zeker, zolang je maar 1,5 meter afstand houdt. Wanneer je onderweg pauzeert, is het
belangrijk dat je afstand blijft bewaren (tenzij je uit hetzelfde huishouden komt) en dat je
wanneer je binnenzit een mondkapje draagt.
DENHAAG:

 Waar gaan we actie voeren in Den Haag?
Vanwege Corona en de beperking die er is in het aantal toegestane deelnemers, is dat
nog niet helemaal duidelijk. We rekenen voor nu op het Plein of de Hofvijver

 Hoe laat moet iedereen in Den Haag zijn?
Ook dat is nog niet helemaal zeker. Maar reken voor nu op eind van de middag.

 Hoe ziet het programma eruit als iedereen in Den Haag is aangekomen? Wat gaan weprecies doen?
We onthalen alle fietsers feestelijk! Wat een prestatie. Daarnaast maken we er een mooi
protest van, waarbij er hopelijk nog wat politici langskomen om onze oproep in ontvangst



te nemen.
 Hoe gaan we dit aanpakken ivm de coronamaatregelen? Wat is het maximum aantalmensen dat mag komen protesteren?

Op dit moment is het maximum aantal 100 mensen. We houden ons aan dat aantal. maar
we hopen natuurlijk ook dat er op 10 juni weer meer kan. We houden de richtlijnen en
adviezen van het RIVM goed in de gaten. Voor nu houden we rekening met de nu
geldende maatregelen: 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje.
OVERIG:

 Wat kun je doen doen als je niet mee kunt of wil fietsen of meedoen met de
bannerdrop ?o De crowdfunding op sociale media promoten;o Content maken voor de crowdfunding, bijvoorbeeld leuke filmpjes;o Helpen bij de voorbereidingen;o Stuur opiniestukken naar je lokale krant over het bedrijf in jouw provincie;o Denk na over andere manieren om deze actie zo groot en zichtbaar mogelijk te

maken!

https://milieudefensie.nl/klimaatop1/hier-gaan-we-voor-klimaat-op-1-in-de-politiek

