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D66 Introductie

Thema-afdeling

Duurzaam

Wie zijn we?

Hoe werken we?

Waar vindt u ons in de partij?

Wat doen we?

Waarvoor we ons inzetten:

Missie:  

Het stimuleren van democratisch overheidsbeleid dat op lokaal, 

provinciaal, nationaal, Europees en mondiaal niveau onze samenleving op 

een zo doelmatig mogelijke wijze hervormt naar een duurzame 

samenleving, die aansluit op de behoeften van het heden zonder het 

vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te 

voorzien in gevaar te brengen.
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Wat doen we: 

• Kennisvergaring, 

• Standpuntontwikkeling

• Kennisverspreiding/lobby voor duurzamere politieke besluiten

Door middel van: 
• Moties en amendementen: Klimaat, energie, vleesmotie, voetafdruk, duurzame

economie, vergroening belasting-stelsel

• Visiedocumenten input voor verkiezingsprogramma’s

• Debat via thema-afdelingsconferenties, fringemeetings, werkgroepen, etc. 

• Brugfunctie tussen experts uit wetenschap, praktijk en politiek. 
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Hoe werken we? 

Als platform tussen politiek en inhoudelijke kennis:

• Als Vereniging: Bestuur en werkgroepen van vrijwilligers

• Platform Filosofie: 

– Ruimte geven aan bottom-up initiatief

– Respect voor en luisteren naar inhoudelijk expertise en onderbouwde

minderheidsstandpunten waarom en hoe we onze samenleving duurzamer kunnen

maken

– Besluitvorming via democratische ALV
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Hoe werken we? 

Werkwijze : 

• Mailinglijst thema-afdeling DO voor primaire communicatie [en stemmen over moties]

• Werkgroepen: Werken in kleine werkgroepen aan visie & standpunten

• 2 x per jaar een grote bijeenkomst: 

– thema-afdelingsbijeenkomst in de nazomer

– thema-afdelingsbijeenkomst na de winter

– & fringemeetings tijdens D66-congressen

• Website: eigen website https://duurzaam.d66.nl, Landelijke website D66, plein66

• Functie: De thema-afdeling dient als netwerk/denktank, als sociale partij-infrastructuur
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Hoe zijn we binnen D66 georganiseerd? 

D66

D66 vereniging

- Landelijk Bestuur

- Congres

Landelijk Bureau

- Partijbureau, secret. 

- Organisatie

H. V Mierlo-st. & IDI -

- Wetenschappelijk b.

- IDEE + publicaties

Commissies LB

- Perm. Prog. Cie PPC

- Kiescommissie etc. 

EU  

- Europarlement

- Brussel

1. Centrale partij onderdelen 3. Politieke onderdelen

Tweede + Eerste Kamer

- fractieleden

- fractie-assistenten

Lokale & region. bestuurders

- wethouders

- gedeputeerden

Lokale & region. Volksvertegenw. 

- gemeenteraadsleden

- provinciale statenl. 

Lokale en regionale

afdelingen

- Eigen stat.reglement

Thema-afdeling

- Kennisnetwerken

- D66-leden 

2. Lokale partij onderdelen

in het land
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Hoe zijn we binnen D66 georganiseerd? 

Thema-afdeling

DuurzaamD66

D66 vereniging

- Landelijk Bestuur

- Congres

Landelijk Bureau

- Partijbureau, secret. 

- Organisatie

H. V Mierlo-st. & IDI 

- Wetenschappelijk b.

- IDEE + publicaties

Commissies LB

- Perm. Prog. Cie PPC

- etc. 

EU  

- Europarlement

- Brussel

Tweede + Eerste Kamer

- fractieleden

- fractie-assistenten

Lokale & region. bestuurders

- wethouders

- gedeputeerden

Lokale & region. Volksvertegenw. 

- gemeenteraadsleden

- provinciale statenl. 

Lokale en regionale

afdelingen

- Eigen stat.reglement

Thema-afdeling

- Kennisnetwerken

- D66-leden 

1. Centrale partij onderdelen 3. Politieke onderdelen

2. Lokale partij onderdelen

in het land

Waar we te vinden zijn

Voorbeeld jaarplanning 2015
(Uitwerking van visiedocumenten gebeurt in de werkgroepen)

• Januari 2015:  Werkgroepen decentraal  (bestuursvergadering 9 januari)

• 1 maart 2015: bijeenkomst met MKB ondernemers en provincies

• 12 maart 2015: ALV thema-afdeling D66 Duurzaam.  Voor alle afdelingsleden  (dit is een ‘kleine vorm’ van de voorjaars bijeenkomst  

van de thema-afdeling op een doordeweekse avond.  Hier kunnen moties voor het D66 congres besproken worden.)

• 18 maart 2015: Provinciale Staten Verkiezingen

• 18 april 2015:  Landelijk D66 congres 101.  Aanwezigheid thema-afdeling D66 Duurzaam (met stand en vaak een fringemeeting)

• Mei D66 Duurzaam Diner

• 26 mei 2015: Verkiezing Eerste Kamer leden (door de gekozen leden van de Provinciale Staten)

• 12 september 2015:  Najaarsbijeenkomst thema-afdeling D66 Duurzaam (grote bijeenkomst voor alle thema-afdelingsleden en alle 

werkgroepen, op een zaterdag. Inclusief workshops)

• Oktober 2015: Voorbereiding najaarscongres D66. Werkgroepen en bestuur werken hier decentraal aan

• November 2015: Landelijk D66 congres 102. Aanwezigheid thema-afdeling D66 Duurzaam (met stand  en/of fringemeeting)

Voorbereiding  volgende landelijke verkiezingen – de Tweede Kamer verkiezingen staan gepland op 15 maart 2017, maar kunnen vervroegd plaatsvinden mocht het 

kabinet voortijdig vallen. Hiertoe bereiden de werkgroepen tijdig hun paragrafen voor in het verkiezingsprogramma voor. In de verkiezingsprogramma’s van 2010 en 

2012 kunt u veel voorstellen van de thema-afdeling D66 Duurzaam terugvinden. Ook voor de Provinciale Verkiezingen in 2015 en de Europese en 

Gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft de thema-afdeling concrete voorstellen (concept paragrafen en amendementen)  en factsheets gemaakt. 
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Expertise bundelen in Werkgroepen

• Huidige werkgroepen: 

1. Energietransitie en Klimaat

2. Duurzaam Landgebruik en Biodiversiteit (DuLaBi)

3. Grondstoffenschaarste

4. Sociale duurzaamheid

• Combiwerkgroepen met 2 thema-afdelingen gezamelijk: 

5. Combiwerkgroep “Duurzame Economie”,  met thema-afd. Economie

6. Samenwerking met thema-afdeling Ruimte & Mobiliteit

D66 Wat doen we
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Duurzaam

Structuur voor visiedocumenten per werkgroep

1. Probleemstelling & issues

2. Studie naar oorzaken & mogelijke oplossingsrichtingen

– Samenvatting + Bronnenlijst 

3. Politieke afwegingen 

– Markt – overheid?

– Burger – staat?

– Vrijheid – verantwoordelijkheid?

– Korte termijn – lange termijn

4. Voorgestelde beleidsmaatregelen  

5. Overheidsinterventie(s): 

• Type ingreep: 

– 1. Wet- en regelgeving

– 2. Fiscaliteit / subsidies

– 3. Voorlichting

– 4. Overheidstaken/ projecten

– 5. Overige

6. Rollen in visie: wie doet wat en hoe

D66

• Schaal politieke ingreep: 

− Lokaal/provinciaal

− Nationaal

− Europees

− Mondiaal

Wat doen we
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Structuur voor moties voor D66 congressen: 

Indiener: thema-afdeling D66 Duurzaam

Het congres van D66 in vergadering bijeen op ... in ...:

Constaterende dat: …

Overwegende dat: …

En voorts overwegende: …

[dictum] …. (vraagt/verzoekt een politieke fractie binnen de D66 partij om…)

en gaat over tot de orde van de dag.

De thema-afdeling dient gemiddeld ca 5 moties per jaar in voor behandeling op het landelijk D66 congres, en een 

veelheid aan amendementen op verkiezingsprogramma’s. 
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