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Amstedam 12 april 2021

Geachte heer Grapperhaus, heer Aalbersberg,

In de NRC van zaterdag 10 april op pagina 26 troffen wij een artikel over de NCTV aan. In dit artikel werd onze 
vereniging Milieudefensie met naam genoemd. Anonieme bronnen vanuit de organisatie waar u verantwoordelijk 
voor bent, gaven aan dat de NCTV elke dag “wil weten waar de voorman van Milieudefensie is”. In het artikel 
namen woordvoerders van uw ministerie en het NCTV geen afstand van deze uitspraak, noch werden deze 
ontkend. Rest ons weinig anders dan aan te nemen dat deze uitspraak op waarheid berust.

Wij zijn verbaasd en verontwaardigd over het beschreven handelen van de veiligheidsorganisatie waar u beiden 
verantwoordelijk voor bent. Milieudefensie is een gerespecteerde vereniging met meer dan 100.000 leden en 
donateurs in Nederland. De vereniging is bijna 50 jaar geleden opgericht door verontruste wetenschappers en zet
zich sinds die tijd in voor de bescherming van het milieu. De laatste jaren richten wij al onze energie op het 
tegengaan van klimaatverandering en de strijd voor klimaatrechtvaardigheid. Interessant genoeg onderwerpen die
hoog op de Nederlandse veiligheidsagenda (zouden moeten) staan. Wij mobiliseren burgers en bieden met hen 
weerwerk tegenover organisaties en actoren die de klimaatdreiging onvoldoende serieus nemen of klimaatactie 
actief tegenwerken. Wij opereren altijd binnen de grenzen van de wet. Om in de taal van de politieke actualiteit 
te spreken: wij zijn de tegenmacht tegenover de macht van overheid en bedrijfsleven wanneer deze tekort 
schieten in hun zorg voor planeet en mensheid.

Als elke burger maken wij ons zorgen over het niet legaal inzetten van instrumenten door de NCTV. Maar wij 
laten die discussie graag aan u en de Tweede Kamer. Wij zijn met name verontwaardigd omdat uw organisatie 
zonder legitieme reden de vereniging Milieudefensie behandelt als ware wij een gevaar voor de veiligheid van 
Nederland en Nederlanders. Uw organisatie maakt inbreuk op de rechten van onze directeur zonder daar enige 
grond voor te hebben. Tenslotte zet uw organisatie met deze publiciteit Milieudefensie in een kwaad daglicht. Dat
raakt niet alleen onze reputatie, maar ook die van onze 100.000 donateurs en leden en al die mensen in politiek 
en maatschappelijk middenveld met wie wij al jaren constructief werken aan meer klimaatrechtvaardigheid. Deze 
publiciteit hindert ons werk. 

Wij schrijven u omdat wij van u verwachten dat u zich op korte termijn in zult zetten om deze misstap te 
corrigeren en de schade te herstellen. Specifiek verwachten wij van u:

1) Dat u aan uw organisatie de opdracht geeft alle activiteiten gericht op Milieudefensie en onze directie 
per direct te staken;

2) Zorg te dragen dat dit soort ongerede verdenkingen en de zeer ongewenste daden in de toekomst 



voorkomen worden;
3) Publiek uit te spreken dat er geen enkele grond is Vereniging Milieudefensie en haar directeur op deze 

wijze te behandelen en er geen enkele verdenking is van activiteiten die de veiligheid van Nederland in 
het gevaar zouden brengen.

Wij hopen dat u beiden op basis van goed fatsoen opvolging zult geven aan dit verzoek en dat er geen juridische 
actie onzerzijds noodzakelijk zal zijn. Wij investeren onze tijd en energie liever in het aanjagen van 
klimaatrechtvaardigheid dan aan het verdedigen van onze reputatie tegenover een overheid die haar grenzen 
onvoldoende kent.

In afwachting van een antwoord verblijf ik,

Marty Smits
Voorzitter Vereniging Milieudefensie

PS wij zullen dit schrijven ook publiek maken


