
Manifest thema-afdeling D66 Duurzaam

Duurzaamheid: D66 doet het!

Thema-afdeling D66 Duurzaam complimenteert de opstellers van het 2014 
begrotings-akkoord met het bereiken van het akkoord en de afspraken over 
fiscale vergroening daarin. 

Wij vinden dit belangrijk, want de wereld verandert in hoog tempo. Bedrijven en burgers zijn van onderop bezig 
om Nederland in te richten en aan te passen aan een duurzame toekomst. 

D66 heeft een achterban van sociaal-liberale denkers en ondernemers die eigen verantwoordelijkheid willen ne-
men en die rechtvaardigheid en zorg voor de toekomst hoog in het vaandel hebben staan. Duurzaamheid gaat 
om de vrijheid van ieder individu, nu én later, om zijn of haar eigen leven vorm te geven. En dat doen we samen. 
Vrijheid voor individuen later betekent ook grenzen voor de vrijheid van nu. 

Vele onderzoekinstituten, het Centraal Plan Bureau, Planbureau voor de Leefomgeving, OECD en Wereldbank 
zijn het erover eens dat vergroening hard nodig is, en urgent. Het klimaat verandert aantoonbaar, diversiteit van 
plant- en diersoorten neemt af terwijl de wereldbevolking blijft groeien. 
Een toekomstgerichte politiek is nodig. Buurlanden zijn hierin verder dan wij. Als radicaal democratische partij 
is D66 bij uitstek geschikt om oude structuren en machtsblokken die dit proces in de weg staan, te doorbreken. 

Daarom streven wij naar een praktisch 100% duurzame economie in 2050 en we durven dit lange-termijn per-
spectief te vertalen in korte-termijn doelstellingen. Verduurzaming van voedsel, water, gebouwde omgeving, 
transport en energie schept enorme kansen voor ondernemers en maakt ons land een gezonde en aantrekkelijke 
plaats om te werken en te wonen. 

D66 neemt vanuit haar sociaal-liberale overtuiging een grote verantwoordelijkheid voor de duurzame samenle-
ving. D66 gelooft in de kracht van mensen om thuis, op het werk en in de politiek het verschil te maken (zie de 
richtingwijzers van de Van Mierlo Stichting).

De Thema-afdeling D66 Duurzaam heeft vele praktische ideeën ontwikkeld waarmee u direct aan de slag kunt: lo-
kaal, landelijk en Europees. Met visies, factsheets, moties, ideeën en toelichtingen. Zie de website www.d66duur-
zaam.nl 

Crowdfunding actie: 

Geef D66 als eerste politieke partij 
een hoofdkantoor met zonnepanelen

Als symbolisch geschenk voor het resultaat bij het begrotingsakkoord wil de thema-afdeling D66 Duurzaam 
zonnepanelen op het dak van het partijkantoor installeren. We kiezen voluit voor duurzame energie, om-
dat dit niet alleen belangrijk is voor schone lucht en lokale werkgelegenheid, maar ook voor de toekomst 
van onze kinderen.

Doet u mee? 
U kunt de actie steunen op: http://www.doneerdezon.nl/project/zonnepanelen-voor-d66 

Aldus opgetekend namens de Algemene Leden Vergadering (19 oktober 2013) van de thema-afdeling D66 Duurzaam.
U kunt ons vinden op www.d66duurzaam.nl 



D66 gaat voor een nieuwe vorm van welvaart, tien puntenplan:

Duurzaamheid: D66 doet het!

1. D66 maakt mensen de motor van de Nieuwe Welvaart
 Een duurzame economie wordt gemaakt door mensen en hun handelingen. Openheid over en keuze voor duurzame pro-

ducten, het vermogen en de wil om producten verantwoord te produceren, hergebruiken of te verwerken bepalen mede 
het succes van een groene economie. 

 D66 stelt de overheid voor de taak om duurzame keuzes gemakkelijker te maken, en niet-duurzame keuzes moeilijker. De 
overheid herneemt leiderschap over de ordening van de markt en de kaders van de financiële sector, in Nederland en in 
Europa, zodanig dat ook milieukosten op een eerlijker manier tot uitdrukking komen in de prijzen. 

2. D66 investeert in onderzoek, innovatie, marktintroductie en onderwijs
 Wij willen meer politieke aandacht en financiële middelen voor onderzoek, innovatie en marktintroductie (zie ook het 

PBL-rapport Vergroenen en Verdienen). En voor onderwijs over duurzaamheidsvraagstukken, bewustwording en leider-
schap. 

3. D66 beloont duurzaam gedrag en laat de vervuiler betalen
 We verlagen de inkomstenbelasting en we verhogen de prijs voor vervuiling en het verbruik van niet-hernieuwbare grond-

stoffen. De komende jaren zetten we in op minstens 4 miljard Euro verschuiving van fiscale opbrengsten in deze richting. 

4. D66 geeft vorm aan het recht op natuur voor iedereen, voor biodiversiteit, recreatie en stilte
 D66 streeft naar rijkdom aan soorten en planten en een mooier Nederland. Wij bevorderen bescherming en goed beheer 

van natuur door het organiseren van participatie vanuit de samenleving, zoals het onderwijs, de zorg, de industrie (bedrij-
venterreinen), land- en tuinbouw, particulieren, provincies, gemeenten en waterschappen. De waarde van ecosystemen, 
biodiversiteit en natuurlijke bronnen zoals zoet water en nutriënten wordt beter dan nu meegenomen in de bedrijfsvoe-
ring. 

5. D66 kiest voluit voor schone lucht en gezondheid
 We nemen de kosten van vuile lucht en gerelateerde gezondheidseffecten zoals longaandoeningen mee in de beslis-

singen over transport en energie. Dit krijgt vorm door een voortschrijdende emissienormstelling en een oplopende mini-
mumprijs voor verontreiniging van lucht en klimaat (emissies als CO2, NO2, roet, fijnstof.) 

6. D66 zet vol in op een economie waarin afval niet meer bestaat
 Mensen scheiden afval, gemeenten ondersteunen dat en bedrijven maken van afval nieuwe producten. Door in de hele 

keten van productieprocessen t/m recycling te innoveren en verduurzamen, ontstaan nieuwe verdienmodellen en dit 
schept kansen voor onze industrie. Zo ontstaat een circulaire economie die nieuwe kansen biedt voor de chemische indus-
trie, de voedingsindustrie en de bouw. Dit resulteert in banen, innovatie, een betere gezondheid door het vermijden van 
vervuiling en een betere betalingsbalans. Afval bestaat niet meer, (praktisch) alles kan dienen als grondstof.

7. D66 staat voor 100% hernieuwbare energie
 D66 steunt de uitvoering van het Nationaal Energie Akkoord en stelt ambities om daarbovenop de energietransitie te 

versnellen, vooral door energie-efficiëntie. Een besparing van ca. 2,5% energie per jaar ligt binnen bereik, flinke winst is 
bijvoorbeeld te halen in de bestaande gebouwde omgeving en in de industrie. Dit leidt in 2020 tot ruim 15% besparing op 
onze nationale energierekening. 

 De overheid neemt een regisserende rol in de energietransitie op zich, te beginnen met het uitwerken van een visie hoe 
Nederland 100% CO₂-neutraal is in 2050: op basis van vooral zonne- en windenergie, opslagsystemen van energie (Power-
to-Gas, accu’s) en elektrificatie van het vervoer. Elektriciteitscentrales krijgen strenge emissie-eisen opgelegd. De overheid 
investeert in smart grids. De elektriciteitsopwekking is zo snel mogelijk volledig CO2-neutraal, uiterlijk in 2035, 

8. D66 beloont huishoudens en bedrijven die energiebesparende maatregelen nemen 
 We verlagen de WOZ-belasting voor investeringen in energiebesparing die resulteren in een minimaal twee klassen beter 

energielabel gedurende 5-10 jaar. De totale WOZ-opbrengst blijft gelijk.

9. D66 gaat voor een reële welvaart door te meten waar het echt om gaat 
 D66 introduceert een nieuwe standaard voor het meten van welvaart. De overheid gaat vooruitgang van welvaart moni-

toren door een jaarlijkse vaststelling van het Duurzaam Nationaal Inkomen (DNI). Op basis van het Duurzaam Nationaal 
Inkomen gaat de overheid gericht sturen op socio-economische en ecologische welvaart. 

10. Duurzaamheid: D66-ers doen het, op alle fronten!
 Wij willen verduurzaming bereiken door zélf te zorgen voor verandering. Thuis, op het werk, maatschappelijk en in de 

politiek: lokaal, landelijk, Europees en internationaal. 

Aldus opgetekend namens de Algemene Leden Vergadering (19 oktober 2013) van de thema-afdeling D66 Duurzaam.
U kunt ons vinden op www.d66duurzaam.nl 


