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Thema-afdeling D66 Duurzaam 
Ledenvergadering 27 mei te Amersfoort, in “het gymnasium”, 20:00 – 22:00 uur  
 

De inbreng van 5 werkgroepen is op de ALV vervat in 14 hoofdpunten: 
 
Drie punten over systeemtransitie  
1. D66 erkent dat het gebruik van fossiele brandstoffen binnen enkele tientallen jaren geheel moet 

worden afgebouwd. De weg voorwaarts: Op volle kracht vooruit met de Europese energietransitie, 
inzetten op (1) energiebesparing, (2) hernieuwbare energie en (3) sanering van de fossiele 
economie. Aanbieders en gebruikers van duurzame energie, d.w.z. de duurzame energie industrie, 
krijgt overal in de energieketen in alle aspecten een gelijk speelveld t.o.v. de fossiele energie industrie 
met in achtneming van de CO2 uitstoot-doelen en het klimaatbeleid (zie verder toelichting bij punt 1).  

2. Emissiehandelssyteem: Fixen of vervangen door iets beters. In huidige vorm kan het ETS systeem niet 
werken. Het ETS systeem kàn werkbaar worden gemaakt, maar alleen met een majeure verandering. 
D66 pleit voor de volgende scenario’s;  
 Repareer het emissiehandelssysteem (door het overschot aan rechten uit de markt te halen en het 

systeem anders op te zetten); of;  
 Voer een CO2-belasting in (zie verder toelichting bij punt 2). 

3. Internalisering van externe kosten: Internalisering van externe ‘kosten’ (o.a. door regelgeving) is nodig 
om duurzaamheid af te dwingen. D66 wil het versneld economisch rendabel maken om duurzaam te 
produceren. 

 
Twee punten specifiek over energie  
4. Schaliegas: Hanteer het voorzorgbeginsel ten aanzien van schaliegas. 
5. Verbeter het transport van energie: Een economie gebaseerd op hernieuwbare energie vergt een grote 

infrastructuur investering in een Europese infrastructuur voor langeafstand energietransport, 
energieopslag en energiedistributie.    

 
Vier punten specifiek over de “Biobased economy”, circulaire economie  
6. We pleiten voor het bevorderen van een circulaire economie in Europa: we willen van een fossiele 

economie  naar een biobased economy. (‘Biobased’: productie waarbij grondstoffen (materialen, 
chemicaliën en energie in productieprocessen) zijn gebruikt die zijn  afgeleid uit hernieuwbare 
biologische bronnen.   

7. D66 wil dat op Europees niveau vastgelegd en verankerd wordt dat producenten de 
verantwoordelijkheid hebben om grondstoffenketens te sluiten en gesloten te houden.    

8. Biomassa dient veelal als grondstof voor de biobased economy. Biomassa mag niet concurreren met 
voedselproductie (en hoogwaardige benutting gaat boven biomassa als brandstof).  

9. De economische sector gerelateerd aan de biobased economy is voor Nederland interessant om op 
Europees niveau te bevorderen. 

 
Drie punten specifiek over natuur en ecosysteemdiensten  
10. Waardering van natuur, biodiversiteit en ecosysteemdiensten: D66 wil hiervoor Europese richtlijnen 

invoeren, lidstaten en het bedrijfsleven worden ondersteund bij de implementatie van methodieken 
zoals “betalen voor ecosysteemdiensten” en “de economie van ecosystemen en biodiversiteit”, om 
hiermee maatschappelijke kosten te kunnen verhalen. 

11. Consistent blijven uitvoeren van het Europese Natuurprogramma. Dit is een politiek overeengekomen 
minimumnorm voor natuur; er mag niet nog verder aan geknabbeld worden. 

12. We geven prioriteit aan een gezonde omgeving/leefomgevingskwaliteit in de verstedelijkte gebieden 
van Europese metropoolregio’s. 
NB. Twee onderwerpen worden verder uitgewerkt: •  Natuur educatie  en • Recht op natuur 
 

Twee punten specifiek over aanjagen Europese markt voor duurzame initiatieven  
13. Europese proeftuinen: Europese regels mogen duurzame initiatieven niet in de weg staan.  
14. Er moet een duidelijker investeringsprofiel komen voor duurzame innovaties.  We constateren dat op 

dit moment slechts 2% van het geld van pensioenfondsen en banken naar ondernemerschap 
toestroomt.  

 = Op de volgende pagina’s 2 – 6  volgt per punt een korte toelichting =  
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Punten over systeemtransitie  (3) 
 
1. D66 erkent dat het gebruik van fossiele brandstoffen binnen enkele tientallen jaren geheel 
moet worden afgebouwd1. De weg voorwaarts: Op volle kracht vooruit met de Europese 
energietransitie, inzetten op energiebesparing, hernieuwbare energie en op sanering van de 
fossiele economie2. 
 
Toelichting:  
Landen gaan over hun nationale energiebeleid. Maar het grensoverschrijdende energie- en klimaatbeleid is 
intrinsiek gekoppeld aan het Europese eenwordingsproces met een Europese markt.  
Op volle kracht inzetten op energiebesparing en hernieuwbare energie heeft gunstige gevolgen voor de 
onafhankelijkheid van fossiele olie- en gasimport, voor de concurrentiepositie en voor gezondheid, milieu 
en klimaat.  Hier hoort bij dat de klimaatverandering zoveel mogelijk moet worden beperkt en een toename 
van extreem weer wordt voorkomen.  
Deze systeemverandering vergt veel werk. Een verstandig (no regret) politieke koers erkent dat het 
fossiele branstof-tijdperk aflopend is, dat investering ingezet moet worden op 2 zaken:  

(1) energiebesparing en hernieuwbare energie (bijvoorbeeld uit zon, wind, geothermie) 
(2) sanering van de fossiele economie in Europa.  

 
ad 1: Aanbieders en gebruikers van duurzame energie moeten overal in de energieketen in alle aspecten 
een gelijk speelveld krijgen t.o.v. fossiele energie krijgen met dezelfde rechten en plichten (op het steeds 
internationaler wordende speelveld, mede door het ETS systeem).  
ad 2: Met producenten en gebruikers van fossiele energie moeten transitieplannen ontwikkeld worden om 
op duurzame energie over te schakelen; omdat bedrijven vaak internationaler georiënteerd zijn dan 
nationale overheden, ligt hier een kans en een taak voor de EU. 
 
Een systematische en consistente politieke koers is nodig op EU-niveau, want Europa is voor de 
energievoorziening voor een groot deel afhankelijk van import, terwijl opkomende landen door 
toenemende welvaart een steeds groter deel van de bronnen gebruiken.  
 
 
2. Emissiehandelssyteem: Fixen of vervangen door iets beters 
 
In huidige vorm kan het ETS systeem niet werken3. Het ETS systeem kàn werkbaar worden gemaakt, maar 
alleen met een majeure verandering4.  
Nu het Europees emissiehandelssysteem tot een groot overschot van emissierechten en zeer lage prijzen 
heeft geleid is het tijd voor een duidelijke keuze:  

1. Repareer het emissiehandelssysteem door het overschot aan rechten uit de markt te halen en het 
systeem zo op te zetten dat verschillende doelstellingen voor hernieuwbare energie, 
energiebesparing en broeikasgassen elkaar niet verzwakken (o.a. een ondergrens voor de prijs van 
CO2 );  

2. Of vergeet de emissiehandel en voer een CO2-belasting in, eventueel met een CO2-heffing op 
producten van buiten de EU om de Europese industrie te beschermen zolang de wereldwijde 
emissiehandel nog niet van de grond is. 

 
Betaling voor de externaliteit van CO2-emissie-uitstoot:  

1. Volgens strategie (1), repareer het ETS systeem: In navolging van het emissiehandelssysteem 
(ETS) in Californië wil D66 dat het betalen voor CO₂ rechten lager in de keten tussen producent en 
consument geordend en georganiseerd wordt, namelijk bij de distributeurs van energiedragers en 
juist ook van andere CO2-intensieve producten als cement en staal.     

                                                        
1 unaniem aangenomen.  
2 idem, unaniem. 
3 unaniem aangenomen per stemming 
4 aangenomen per stemming met tweederde meerderheid. Een derde vond dat D66 moet inzetten op 
strategie 2, omdat volgens hen het ETS-systeem niet meer gaat werken. 
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2. Volgens strategie (2), voer een CO2 belasting in: betaling voor CO2-uitstoot volgens het Engelse 
systeem: een CO2-belasting met een bodemprijs van overheidswege.  

 
 
Toelichting:  
Redenen dat het huidige systeem niet kan werken:  

 Het systeem ligt nu bij de groot-producenten, ca. 40% valt daaronder. Regeringen hebben geen vat 
op het energiesysteem, het systeem is een oligopsonie: veel aanbieders en weinig kopers van 
emissierechten. Aanbieders zijn energie-producenten tegenover een relatief klein aantal grote, 
geïnstitutionaliseerde energie inkopers die de energie distribueren.  

 Er zijn teveel CO2-uitstootrechten in omloop. Hierdoor is de prijs veel te laag. 
 Labels worden toegekend aan installaties, niet aan bedrijven.  
 Het systeem van labelling is zeer fraudegevoelig en kan niet werken voor de fijnmazigere CO2-

producenten.  
 
 
3. Internalisering van externe kosten5:  (punt GJG) 
 
Internalisering van externe ‘kosten’ (o.a. door regelgeving) is op termijn de enige manier om 
duurzaamheid af te dwingen. D66 wil het versneld economisch rendabel maken om duurzaam de 
produceren. 
 
Met de eenwording en harmonisering van de Europese economische markt zouden ook de kosten van 
‘externaliteiten' (afwenteling van effecten, afval, or risico’s op lokale inwoners, derden of het milieu) in die 
Europese markt een transparante en rationele plek moeten krijgen. Hier valt veel onder: visrechten, 
lozingsrechten, CO2-emissierechten, garantstellingen voor bedrijven met groot schade- en 
slachtofferpotentieel bij calamiteiten (bijv. kerncentrales in Europa), maar ook het afschaffen van subsidies 
op vervuilende bedrijfsmatige activiteiten, bijvoorbeeld kolencentrales en bio-industrie.  
 
De vervuiler moet echt gaan betalen. De werkelijke kosten van bedrijvigheid en ermee gepaard gaande 
externaliteiten zouden in de kostprijs van producten moeten worden meegenomen, naar het voorbeeld van 
Puma (True prices initiatief). Voor producten van buiten de EU zou deze kostprijsberekening onderdeel 
moeten worden van (bilaterale) handelsverdragen.   
Europese normstelling en heffing moet concurrentie tussen landen en een ‘race to the bottom zonder 
ondergrens in kwaliteitseisen’ voorkomen. Dit moet worden verdisconteerd in fondsen zoals het 
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Doordat er op dit moment verschil is tussen normen en 
kwaliteitseisen, bijvoorbeeld voor dierenwelzijn in de veehouderij, verplaatst de productie en 
werkgelegenheid van landen met een strengere nieuwe normstelling naar landen met een van 
overheidswege vriendelijker, maar onduurzamer regime.   
 
(Zie tevens punt Betaling voor de externaliteit van CO2-emissie-uitstoot bij het punt Emissiehandelssysteem, 
fixen of vervangen door iets beters.)  
 

  

                                                        
5 aangenomen punt van Gerben-Jan Gerbrandy 
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Punten specifiek over energie (2) 
 
4. Schaliegas: Hanteer het voorzorgbeginsel ten aanzien van schaliegas6.  
 
Schaliegas wordt gehypt, feitelijke data spreken toekomstige houdbaarheid en return on investment tegen 
vanwege de zeer snelle uitputting van boorputten. [voor gestemd, unaniem] 
 
Standpunt en afweging: schaliegas is niet de moeite waard --in letterlijke zin. Het lijkt zeer goedkoop en 
goed gas, maar verdieping in feiten geeft bij de energie-experts van de thema-afdeling duurzaam dat het 
economische argument niet klopt.  
Het ligt complexer dan een eenvoudig economisch standpunt (goed voor de Europese concurrentiepositie 
van bedrijven) versus milieu argumenten (bodemvervuiling, risico’s grondwater, landschapsvervuiling).   
Het lijkt goed voor het klimaat omdat men per kub minder CO2 kwijt lijkt te zijn dan andere 
energiebronnen als steenkool, maar het is gewoon methaan, ofwel aardgas (CH4), dus het levert net zoveel 
CO2 op bij verbranding als regulier aardgas. Het is dus niet beter dan "ander gas". 
  
Op korte termijn kan een boorput winst leveren bij succesvolle fracking maar de techniek is duur: elke punt 
raakt zeer snel uitgeput, met circa 3 jaar. Er zal steeds een kapitaalinvestering voor nieuwe putten nodig 
zijn. Hiermee heeft deze dure energiewinningstechniek de eigenschappen van een piramidespel voor 
investeerders ofwel er wordt een bubbel (financiële zeepbel) opgebouwd, waarbij lobby en media-
aandacht voor deze techniek de waarde van de investering tijdelijk opdrijft.   
 
In de afweging weegt het voorzorgbeginsel hier zwaarder dan het adagium onderzoekt en probeer alles, 
vanwege de hoge investeringen en risico’s voor de gezondheid n.a.v. de bijbehorende bodemvervuiling 
(chemicaliën) die een bedreiging vormen voor het grondwater. Die bedreiging van grondwatervervuiling 
en risico’s voor de volksgezondheid zijn niet verdisconteerd in de huidige schaliegasprijs in de VS, waar 
private grondeigenaren automatisch eigenaar zijn van eventuele bodemschatten als edelmetalen, olie of 
(schalie-) gas.   
 
 
5. Verbeter het transport van energie 
Een economie gebaseerd op hernieuwbare energie vergt een goed transport en opslagsysteem.  
Visie: Wat nodig is, is een grote infrastructuur investering in een Europese infrastructuur voor langeafstand 
energietransport, energieopslag en energiedistributie, t.b.v. een betrouwbaar en duurzaam systeem van 
energievoorziening voor en tussen Europese regio’s, zowel qua fysieke transportinfrastructuur als de 
benodigde wet- en regelgeving. 
 
Toelichting: 
De transitie van fossiele - naar duurzame energie vergt bijzonder grote veranderingen waaronder de 
verandering van grootschalige productie (aanbod gericht) naar decentrale vraagsturing.  
Er moet naar worden gestreefd handel in hernieuwbare energie tussen de lidstaten te beginnen om te 
helpen de EU-doelstellingen te halen. Dit kan landen die er financieel beter voorstaan en die nog een flinke 
inhaalslag moeten maken (zoals Nederland) helpen het hernieuwbare doel te halen en landen met meer 
mogelijkheden voor duurzame opwekking (zoals in Zuid-Europa) aan inkomsten helpen. Dit is een extra 
reden om de capaciteit van het Europese elektriciteitstransportnetwerk snel uit te breiden. Als er toch nog 
elektriciteitsoverschotten optreden kan ‘power to gas’ ervoor zorgen dat die energie niet verloren gaat en 
kunnen perioden met minder aanbod van hernieuwbare energie overbrugd worden.  
Import van woestijnstroom uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten helpt met het halen van de Europese 
doelen voor hernieuwbare energie en kan helpen stabiliteit in deze aan Europa grenzende gebieden te 
brengen door nieuwe werkgelegenheid en exportkansen.  
Dit betekent dat grote investeringen nodig zijn in energie infrastructuur. Een Europees, 
grensoverschrijdend transportnet voor energie-uitwisseling over lange afstanden maakt hernieuwbare 
energie op termijn ook goedkoper. 
 
(zie voor punt over biomassa de tekst bij de punten over biobased economy) 

                                                        
6 voorzorgbeginsel t.a.v. schaliegas aangenomen met 14 stemmen, 3 stemmen voor ‘onderzoek alles’  
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Punten specifiek over de “Biobased economy”, circulaire economie (4) 
 
 
6. We pleiten voor het bevorderen van een circulaire economie in Europa:  
 
D66 ziet toekomst in een circulaire biobased economy en zet zich in om de transitie van de fossiel based 
economie naar de biobased economy mogelijk te maken en te versnellen. ‘Biobased’ wil zeggen dat 
grondstoffen (materialen, chemicaliën en energie in productieprocessen) zijn gebruikt die zijn  afgeleid uit 
hernieuwbare biologische bronnen. 
D66 richt zich daarbij op de kansen in Nederland en ziet een belangrijke rol voor Europa.  
In Europa moet op korte termijn een geïntegreerde benadering op systeemniveau worden ontwikkeld. 
De overgang naar biobased materialen in producten als textiel  levert over het geheel gezien energiewinst 
op, ook via teruggewonnen grondstoffen, verstandiger gebruik van meststoffen en afvalstoffen, en omdat 
groenbemesters het oude (fossiele) kunstmest kan vervangen7.      
 
7. D66 wil dat op Europees niveau vastgelegd en verankerd wordt dat producenten de 
verantwoordelijkheid hebben om grondstoffenketens te sluiten en gesloten te houden8   
(Zie voor een toelichting het A4 van de werkgroep Grondstoffen) 
 
8. Biomassa dient veelal als grondstof voor de biobased economy. Biomassa mag niet 
concurreren met voedselproductie9 (en hoogwaardige benutting gaat boven biomassa als brandstof).  
 
9. De economische sector gerelateerd aan de ‘biobased economy’ is voor Nederland 
interessant om op Europees niveau te bevorderen 
 
Naast internationale overwegingen is het ook wenselijk om oog te hebben voor de positie van Nederland in 
Europa op het gebied van de handel in (duurzame) grondstoffen/de biobased economy: met oog voor de 
Nederlandse havens en logistiek op het Europese- en wereldtoneel, en voor een rol van Nederlandse 
ondernemers in het blijvend duurzaam produceren van biomassa in andere werelddelen10.  
 

Punten specifiek over natuur en ecologie (3) 
 
 
10. Waardering van natuur, biodiversiteit en ecosysteemdiensten:11     
D66 vindt het onverantwoord langer te wachten met de noodzakelijke transitie naar een groene economie 
en wil hiervoor versneld Europese richtlijnen invoeren. Lidstaten en het bedrijfsleven zullen ter 
voorbereiding ondersteund worden bij de implementatie van methodieken zoals “betalen voor 
ecosysteemdiensten” en “de economie van ecosystemen en biodiversiteit” (PES en TEEB), om hiermee 
maatschappelijke kosten te kunnen verhalen. Directe en indirecte financiering en subsidiering vanuit de EU 
aan niet-duurzame activiteiten worden afgebouwd.   
 
11. Europees Natuurbeleid.  Consistent blijven uitvoeren van het Europese Natuurprogramma. 
Dit is een politiek overeengekomen minimumnorm voor natuur; er mag niet nog verder aan 
geknabbeld worden:12   
 
De afgelopen jaren is gebleken dat verschillende lidstaten met eigen interpretaties van Natura2000 minder 
dan het minimale willen. Dit is voor de EU als geheel ontoelaatbaar en niet acceptabel. Natura2000 is een 

                                                        
7 unaniem aangenomen. 
8 unaniem aangenomen. 
9 deze zin is aangenomen, een striktere zin t.a.v. biomassa haalde het niet. 
10 aangenomen door een meerderheid van stemmen. 
11 aangenomen per stemming. 
12 aangenomen, geen bezwaren. 
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absoluut minimum wat behouden moet worden en blijven om van daaruit de rest van de EU te voorzien van 
natuur, ecosystemen en ecosysteemdiensten. 
 
 
12. We geven prioriteit aan een gezonde omgeving/leefomgevingskwaliteit in de verstedelijkte 
gebieden van Europese metropoolregio’s * 
 
Met name in de grotere steden hebben bewoners minder toegang tot groene ruimten en hogere 
maatschappelijke gezondheidskosten, onder andere door luchtvervuiling, gebrek aan beweging, 
geluidsoverlast/gebrek aan rust. D66 wil dat groene infrastructuur, functioneel groen in/door de stad en 
ecologische verbinding met het achterland standaard worden. 
 
* Twee onderwerpen worden verder uitgewerkt in de werkgroep Duurzaam landgebruik en biodiversiteit:  

 Natuur educatie 
 Recht op natuur 

 
[Opmerkingen:  
- Een voorstel voor ‘recht op natuur’ is teruggenomen ter overdenking, omdat er geen Europese verdragen in 
beeld waren die hiervoor een grondslag kunnen bieden, recht voor mensen in steden op toegang tot 
groen/natuur lijkt om dit moment een stap te ver voor de troepen uit.  
- Een voorstel over Europese Natuureducatie in het onderwijs wordt sympathiek gevonden, maar er is twijfel 
over de manier waarop dat het best geregeld kan worden (en of dat via Brusselse kaders top-down zou 
moeten). Dit wordt verder uitgewerkt in de werkgroep.   
- Note: punt over Europese markt voor een duurzaam en dierenwelzijn respecterende vleesindustrie –zorgen 
voor een gelijker speelveld en voorkomen van fraude zoals de paardenvlees affaire– is niet aan de orde 
gekomen. Dierenwelzijn mogelijk ook binnen een werkgroep als duurzame economie behandelen vanwege 
internationale  ‘weglek-effecten,’ vergelijkbaar met andere kwesties waar strengere normen met zich 
meebrengt dat  industrieën regels en heffingen gaan ontwijken door hun activiteiten over grenzen te gaan 
verplaatsen. ]  
 
 

Punten specifiek over aanjagen Europese markt voor duurzame initiatieven (2) 
 
 
13. Europese proeftuinen: Europese regels mogen duurzame initiatieven niet in de weg staan.  
 
Introduceer regelluwe proeftuinen voor duurzame experimenten (op regioniveau). Haal in deze 
proeftuinen de Europese regels die belemmerend werken voor duurzame vernieuwing tijdelijk weg, voor 
perioden van 5 jaar.  
 
14. Er moet een duidelijker investeringsprofiel komen voor duurzame innovaties We 
constateren dat op dit moment slechts 2% van het geld van pensioenfondsen en banken naar 
ondernemerschap toestroomt, de rest wordt geparkeerd in ‘veilige havens’ als de fossiele 
brandstoffen industrie en grote beursgenoteerde ondernemingen.   
 
In de financiële wereld zijn de economische ‘prikkels’ op dit moment nog ingesteld op oude financiële 
modellen en transactiepatronen, mede omdat de duurzame markten nog relatief nieuw zijn, en opereren in 
gefragmenteerde industrieën, sectoren en regio’s. De EU kan zorgdragen dat er een Europese markt voor 
duurzame innovaties ontstaat. Bijvoorbeeld met normstellingen, toegang tot venture capital, omvorming 
van fondsen die nu vooral ‘oude’ sectoren dienen zoals landbouw en cohesiefondsen.   
 

Toelichtingen per thema 
 
(zie A4 per werkgroep) 


