LUTZ JACOBI: TERUGBLIK NA 11 JAAR
KAMERLIDMAATSCHAP VOOR DE PVDA
10-05-2017 - Lutz Jacobi heeft recent afscheid heeft genomen van de Tweede Kamer.

Mevrouw Jacobi heeft zich onder meer ingezet voor scheepvaart en visserij, voor de sluis
bij Kornwerderzand, de haven van Lauwersoog en de vaargeul naar Ameland. Ook
maakte ze zich sterk voor bescherming van het Waddengebied. Als langstzittend
Noordelijk Kamerlid was ze voorzitter van het Noordelijk Convent, een overleg tussen
Noordelijke bestuurders en Kamerleden. In een gesprek met haar blikt ze terug op haar
tijd in de Kamer en geeft uiteraard nog wat tips.

Waar bent u het meest trots op wat u heeft bereikt voor het Noorden?
“Laat ik voorop stellen, dat je alleen wat voor het Noorden bereikt in goede
samenwerking met andere partijen.” Mevrouw Jacobi benadrukt dat het belangrijk is om
een duurzame goede relatie op te bouwen met Kamerleden, jezelf op de borst slaan met
een succes werkt averechts. Wat haar vooral is bijgebleven van haar Kamerlidmaatschap
is dat ze samen met oud-Kamerlid Anne Wil Lucas van de VVD rond 2011 de benodigde
miljoenen voor het Waterinstituut Wetsus ‘voor de helsdeuren heeft weg gesleept’.
Duidelijk is dat dit unieke topinstituut het anders niet zou hebben gered. Er moest in de
Tweede Kamer een amendement aan te pas komen. Hierbij is o.a. intensief
samengewerkt met de toenmalige lobbyist van SNN (Henk Postma), de gemeente
Leeuwarden en de Provincie Fryslân.
Hoe zou Noord-Nederland zich de komende 4 jaar het beste kunnen profileren in
Den Haag?
Het werkt het beste door mooie en pakkende avonden te organiseren in Nieuwspoort,
waar het Noorden zijn concrete inzet toont. Nieuwspoort is de ideale plek waar je het
meest gemakkelijk Kabinetsleden/Kamerleden en media kunt laten aanschuiven.
Waar zit de sleutel voor een succesvolle lobby?
Durf als Noorden te laten zien waar je top in bent en waar het Noorden samen met het
Rijk kan scoren. Wat mevrouw Jacobi betreft is dit in ieder geval op het terrein van
watertechnologie, circulaire economie en innovatie in de bouw, duurzame energie met
onder andere waterstofontwikkeling en de agri- en foodsector en (top) sport.
De sleutel is vooral in een positieve grondhouding, eerst moet je elkaar kennen en de
relaties die er zijn op een goede manier benutten. De lobby van Noord-Nederland kan
veel efficiënter, door met vereende krachten vanuit verschillende partijen op meerdere
plekken de relaties te benutten.
Tips voor de nieuwe Noordelijke Kamerleden
Werk als Noordelijke Kamerleden maximaal samen voor de noordelijke thema’s en gun
elkaar succes. Daarnaast kunnen Kamerleden op relevante thema’s werkbezoeken
organiseren in samenwerking met SNN en MKB Noord en VNO-NCW. Haal daarnaast het
Noorden vaak naar Den Haag.
Het leven na 11 jaar Den Haag
Mevrouw Jacobi is ondertussen aan het werk in Wageningen, als directeur a.i. bij het
Kennis- en Adviescentrum voor Dierplagen. Daarnaast is ze voorzitter geworden van het
Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog. Recent is bekend geworden dat ze

tevens voorzitter is geworden van de Raad van Toezicht van de Stichting Waddengroep.
Jacobi houdt hiermee het reilen en zeilen van de Waddengroep in de gaten. De stichting
zet zich middels haar keurmerken in voor een duurzame economische ontwikkeling van
het Waddengebied. ‘Bevalt me prima!!!!’
Op 16 mei aanstaande is het jaarlijkse Haags event waar Noord-Nederland zich zal presenteren aan Tweede
Kamerleden en relevante Haagse relaties. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk op uitnodiging.

