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1. Inleiding 
 

Crisistijd 
 

‘Het is crisis,’ lezen en horen we dagelijks in het nieuws. Hoe staat Nederland, als 

klein land in Europa en de wereld, ervoor? Analyses van de krediet-, vastgoed-  

en Euro-crisis schetsen een situatie van een doorgeschoten cultuur van schulden 

maken. Kosten werden afgewenteld op anderen of op de toekomst, in een 

periode waarin schijnwelvaart  lange tijd mentaal het beeld kon domineren. De 

werkelijke ondermijnende ontwikkelingen werden hierdoor verdoezeld. 

 

Dit document gaat echter niet over de economische aspecten van de huidige 

crisis, maar over onbalans in ons hele economische systeem. Het lijkt of onze 

regeringsleiders, en misschien wel wijzelf, voortdurend worden afgeleid. Terwijl 

de politiek gefixeerd lijkt op indicatoren zoals het Bruto Nationaal Product, wordt 

onze afhankelijkheid van fossiele hulpbronnen steeds groter, in een tijd waarin 

de emissie-uitstoot van deze fossiele bronnen langzaam voor steeds meer 

problemen zorgt. 

 

Onze maatschappij is zo ingericht dat CO2 uitstoten uit fossiele brandstoffen is 

gaan behoren tot de ‘normale dagelijkse leefgewoonten en benodigdheden.’ Ook 

al is dat geen doel op zich. Verwarmen van woningen op gas, benzine tanken, 

vliegen op kerosine; het is allemaal vanzelfsprekend geworden. Ook de 

producten in de supermarkt zijn veelal met behulp van mineralen en fossiele 

brandstoffen geteeld (kunstmest) en hier naartoe gebracht met olietankers.  

Voorraden fossiele brandstoffen zijn daarom van groot – geopolitiek – belang.  

 

Risico’s in de leefomgeving door klimaatverandering vormen een geleidelijk 

groeiend  probleem waar de wetenschap in steeds hardere bewoordingen voor 

waarschuwt. In vooraanstaande wetenschappelijke artikelen  worden de 

waarschuwingssignalen steeds sterker en de boodschap van empirische metingen 

steeds duidelijker1 (zie figuur 1).  

Het lijkt alsof de bewijsvoering over deze problematiek steeds sterker wordt in 

wetenschappelijke kringen, terwijl in de populaire media opiniemakers steeds 

harder ontkennen. Om binnen de afgesproken grenzen van 2 graden opwarming 

te blijven zou de hoeveelheid CO2 emissies (en CO2 equivalenten) teruggebracht 

moeten worden, en om dat te bereiken moet het verbruik van fossiele 

brandstoffen drastisch omlaag.  

 

                                                           
1 zie in de lange versie bijlage 1 over de stand van zaken in de wetenschap over klimaatverandering. Of lees 

meer, bijvoorbeeld http://www.skepticalscience.com/argument.php.  of http://www.klimaatportaal.nl 

http://www.skepticalscience.com/argument.php


- D66 Duurzaam Deltaplan voor een nieuwe Welvaart -  

- 4 - 
 

 
Figuur 1. Tien indicatoren voor klimaatverandering, die allen wijzen op een trend van opwarming. 

Bron: NOAA, National oceanic and atmospheric administration, USA.  

 

Om alle fossiele bronnen van kolen, olie en gas van de mondiale economie in 20 

jaar te vervangen, is een reductiesnelheid nodig van 5% per jaar2. Veel 

investeringen en bezittingen in de fossiele industrie die momenteel in het 

mondiale financiële stelsel zijn geformaliseerd als kapitaal, moeten in de 

boekhouding worden afgeschreven als een afgesproken plafond in mondiale CO2 

emissies de waarde van deze gevestigde belangen zal doen afnemen.  

 

Voorspeld wordt dat klimaatverandering zal leiden tot droogte, extreem natte 

perioden, versterkte stormen en overstromingen. En dat oceanen door verzuring 

meer te kampen krijgen met massale koraalsterfte. De risico’s van een 

verstoorde balans – in het klimaat, het ecologisch systeem, de natuurlijke en 

sociale leefomgeving – uit zich in zaken die voor de economie belangrijk zijn: 

uitputting van hulpbronnen, verminderde landbouwopbrengsten, degradatie van 

landschappen, etc.  

 

Om deze risico’s op schade beperkt te houden wordt op dit moment voluit 

onderzoek verricht om klimaatverandering te beperken (mitigatie) en om de 

samenleving aan te passen aan de klimaatverandering die reeds door de 

traagheid van het klimaatsysteem in gang is gezet (adaptatie). Het afgesproken 

plafond van 2 graden opwarming wordt wel geassocieerd met een waarde van 

450 parts per million (ppm) CO2 in de atmosfeer. In 2013 wordt de grens van 

400 ppm doorbroken, en de mondiale trend is nog steeds groeiende door een 

stijgende uitstoot van broeikasgassen door de mens. Om niet over de 450 ppm-

grens heen te schieten, is een drastische ombuiging noodzakelijk. 

                                                           
2
 (berekening Paul Gilding) 
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We lijken aan de vooravond van verandering te staan. We zouden kunnen 

doorgaan met ‘business as usual’ met een risico op 3 – 6 graden opwarming met 

bijbehorende effecten. In dat geval worden de adviezen uit de wetenschap in de 

wind geslagen. Politici zullen (moeten) reageren op incidenten wanneer die zich 

voordoen. Wie zich in de feiten verdiept, in risico’s en consequenties, opties en 

‘geen spijt’ maatregelen, zal volgens ons tot de conclusie komen: Nu in een 

andere richting gaan werken zou de rationele keuze zijn om te doen.  

 

Psychologische gevangenis   

Psychologisch gezien is er een duidelijke verklaring voor ons gedrag, waarin we 

onze kop in het zand steken en zeggen dat we niet kunnen stoppen; we zijn en 

masse verslaafd. Niet eens zozeer als individu, maar als samenleving als geheel. 

Ook mensen die klimaatverandering in twijfel trekken, zijn het hier over eens: 

we kunnen onze samenleving op dit moment niet laten draaien zonder winning 

van eindige energiebronnen als kolen, gas en uranium.  

 

De ‘tragedie van de gemeenschapsgoederen,’ bekend van het eenvoudige 

voorbeeld over overbegrazing door boeren met vee op gemeenschappelijke 

graasgronden, geeft een verklaring voor het gedrag van ieder individu en de 

collectieve uitkomst daarvan: de tragedie ligt erin, dat elke burger raakt 

ingesloten in een systeem dat hem noodzaakt, hem min of meer dwingt om zijn 

aandeel in het gebruik of vervuilen van het gemeenschapsgoed geleidelijk aan 

tot grenzeloze proporties te vergroten, in een wereld die eindig is. Mensen 

blijven ‘locked-in’ in onduurzaam gedrag zelfs als ze de desastreuze gevolgen op 

termijn kennen. Met excuses als argument.  

 

Wij streven ernaar om uit dit onduurzame systeem uit te breken. Wij streven 

naar een duurzame en harmonieuze samenleving, 1 van de 5 richtingwijzers van 

D66.   
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Uit de crisis: Onze D66 visie 

 

D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. D66 hangt de rede3 aan, en D66 

maakt zich sterk voor ieders vermogen om te leren. Dat bij elkaar opgeteld 

sterkt ons geloof dat mensen collectieve gedragspatronen, die in het verleden tot 

crises geleid hebben, kunnen afleren.  

D66 gelooft in rationele keuzes voor de lange termijn. Die keuze maken we niet 

vanuit dogma’s of gestoeld op ethische grondslagen, maar we richten ons op ons 

gezamenlijk belang van overmorgen. De hierboven beschreven ‘psychologische 

gevangenis’ beschrijft een mechanisme waardoor we onszelf momenteel mentaal 

laten gijzelen.  Onze D66 visie is dat we daaruit vrij willen breken.   

 

Het bedrijfsleven heeft de laatste jaren ‘maatschappelijk verantwoord 

ondernemen’ echt ontdekt en doet al veel, getuige de vele ontwikkelingen op 

gebied van duurzaamheid; klanten én werknemers willen het. Ook dragen veel 

huishoudens hun steentje bij door bijvoorbeeld afval te scheiden, groene stroom 

op te wekken door het installeren van zonnepanelen installeren of elektrisch te 

rijden. Wij vinden het de hoogste tijd om deze wens tot verandering en 

verduurzaming van onze zogenoemde “life support systems” ook politiek door te 

vertalen. Want een gezamenlijke verslaving of ‘lock-in’ structuur die zo 

indringend in onze samenleving is geworteld, moet ook gezamenlijk worden 

aangepakt. De politiek zou hierin voorop moeten willen lopen om aan deze 

collectieve actie, de de-carbonisatie van onze samenleving, leiding te geven. 

 

 

Positionering welvaartsbegrip 

Wij willen een toekomst-bestendige (sustainable) economie. We willen intrinsiek 

duurzaam zijn, en duurzaamheid op een zakelijke, realistische wijze benaderen. 

Onze economie, onze maatschappij en democratie staan op het spel. We willen 

een partij die kiezers het echte, eerlijke, verhaal vertelt. En die op zakelijke 

wijze, op basis van onderbouwde cijfers – financieel waar mogelijk – en nut en 

noodzaak (zonder financiële onderbouwing waar het niet anders kan) in gesprek 

gaat met partijen en organisaties om haar doelen te bereiken. We hanteren 

hiermee het brede welvaartsbegrip, dat recht doet aan zowel de materiële - als 

de immateriële waarden. We geloven in de eigen kracht van mensen en hebben 

als uitgangspunt dat een groeiende minderheid van de mensen in onze 

samenleving, overtuigd door evidence, de noodzaak voor en wens tot  

verduurzaming  omarmen.   

Perspectief: op werk, duurzaamheid, verantwoordelijkheid en voldoening 

We willen iets doen aan de sluipende klimaatproblematiek, aan de verslaving aan 

fossiele brandstoffen in onze maatschappij, aan de kwaliteit van onze 

leefomgeving, en aan het zorgvuldig omgaan met grondstoffen – dat allemaal 

                                                           
3
 oud D66 credo onder aanvoering van Jan Terlouw: ‘het redelijk alternatief’ 
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verwerkt zit in onze voeding, kleding, accu’s, Internet en de verwarming van ons 

huis. Jongeren onder ons willen meer en meer leuk, uitdagend en vaak ook 

zinvol werk. Werk om niet alleen een eigen inkomen te vergaren, maar ook om 

voldoening en levenservaring uit te halen. Wat is er nu mooier dan perspectief 

bieden op twee fronten: perspectief op werk, en perspectief op duurzaamheid.  

 

Kijkend naar andere landen in Europa lopen wij als Nederland inmiddels achter 

op vele terreinen van natuur en milieu, landgebruik, energie en grondstoffen. Het 

is hoog tijd daaraan iets te gaan doen. 

Natuurlijk hebben we op dit moment beleid nodig voor de economische crisis, 

voor werkgelegenheid en goed onderwijs, zorg en veiligheid. Maar die banen 

vinden we juist in een richting van verduurzaming: met een gezonde life-style 

waarin we voldoende bewegen, met banen in de ‘cleantech’, met nieuwe 

certificeringssystemen voor duurzame producten en met preventieve ‘stress-

tests’ voor systemen die mogelijk onhoudbaar zijn (zoals de financiële reserves 

die banken aanhielden als tegenwicht tot de leningen die ze hadden uitstaan). De 

nieuwe welvaart die dit creëert, levert tevens een gezondere leefomgeving.  

 

We zullen beargumenteren dat de nieuwe banen en verdienmodellen ook een 

leukere manier van ‘economie bedrijven’ opleveren, zodat ook een 

gedragsverandering –niet alleen, maar met z’n allen georganiseerd–  binnen 

bereik komt. Deze banen en verdienmodellen dragen immers meer bij aan 

zingeving en voldoening.  

 

Gemeenschappelijke doelen 

Overstappen van vervuilende op gezondere technieken en leefstijlen is praktisch 

mogelijk. Het is geen kwestie van met een beschuldigende vinger wijzen naar 

ofwel de private, ofwel de publieke sector, waarom dit niet gebeurt, of slechts 

langzaam tot stand komt.  

Het is een kwestie van gezamenlijke doelen stellen, die op meerdere 

schaalniveaus op elkaar zijn ‘uitgelijnd’ en afgestemd en daardoor op werkbare 

manier door de publieke en private sector nagestreefd kunnen worden. In deze 

visie willen we onszelf nieuwe gemeenschappelijke doelen stellen; We willen een 

gezonde, verantwoordelijke relatie als samenleving met onze sociale, 

economische en ecologische omgeving.  

 

Kijkend naar een land als Denemarken stellen we dat gedragsverandering van 

mensen en  organisaties op nationaal niveau heel goed mogelijk is, met behoud 

van economische concurrentiekracht. 

 

Een verantwoorde democratie gebaseerd op kennis, macht en tegenkracht 

We willen dat er verantwoordelijke besluiten genomen worden op basis van 

democratische principes. Waarbij er recht wordt gedaan aan de wederzijdse 

afhankelijkheid van mensen onderling en mens-in-haar-omgeving, met een 

weloverwogen omgang met schaarste en open onderkenning dat er in 
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kringloopsystemen -en dus ook in een circulaire economie- grenzen bestaan aan 

wat de aarde biedt.   

 

Toekomstdroom 

De politieke koers moet volgens ons een heel stuk scherper gericht zijn op een 

duurzame koers die de leefbaarheid en kansen voor toekomstige generaties 

vergroot in plaats van verkleint. Op veel terreinen:  

 op het gebied van een atmosfeer en oceanen die niet verzuren;  

 diversiteit aan soorten;  

 hernieuwbare bronnen voor materiele spullen en energie;  

 recycling van alles dat we dagelijks verbruiken.  

 

Maar ook op het gebied van non-materiële waarden: zoals: 

 gemeenschapszin en samenwerking;  

 waardering voor alle inzet daartoe, inclusief het nuttige, nederige werk van 

schoonmakers, verplegers, leraren, landarbeiders etc.;  

 naastenliefde ook voor de verre medemens die werken in naai-ateliers aan de 

andere kant van de aardbol, en erkennen dat ook zij in hun land een fair 

minimumloon en veilige werkomstandigheden verdienen;  

 respect voor de grootsheid en kracht van de natuur.  

 

Zodat onze kleinkinderen zich ook kunnen vergapen aan de wonderen van 

moeder natuur, en kunnen spelen met de rijkdom die zonlicht, sterrenhemel, 

landschap, water, lucht en bodem ons te bieden heeft. Dat is wat we willen, waar 

we door middel van democratische politiek naar streven.  

Eigenlijk gaat dit over onze diepste waarden, dat wat ieder van ons nodig heeft 

en dat ons bindt. Dát, waar we in het leven voor staan, waarvoor wij ons bed 

voor uit komen.  

Dat begint al bij de educatie van onze kinderen; met leren dat er naast het 

computerscherm binnen, ook buiten genoeg te ontdekken en beleven valt, zoals 

een wisseling van de seizoenen. Of al het leven om ons heen, en hoe dat met 

elkaar verbonden is.  

 

Dit document is een conceptversie. Het strategie hoofdstuk wordt uitgewerkt in 

het voorjaar van 2013 met de thema-afdelingsleden, om te komen tot een plan 

met concrete doelstellingen en financiële onderbouwing. Dit moet leiden tot een 

10-punten plan in het najaar van 2013.   
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2. Achtergrond 
 

Een mooie samenvatting van de rode draad van gedachtevorming in de thema-

afdeling is een mail na een gesprek met de partijtop tijdens een zogenoemd ‘D66 

Duurzaam Diner’ op 21 november 2012, met een idee voor een ‘D66 Deltaplan 

Duurzaamheid’ van Joris Voorhoeve:  

 

• “De klimaatverandering gaat sneller en sterker dan door publiek, media en 

politiek wordt aangenomen. “Deny and delay”, ontkenning en vertraging, 

overheerst het klimaatdebat. De openbare en politieke meningen hebben weinig 

verband met wetenschappelijke inzichten. 

 

• Het regeringsbeleid stelt te lage doestellingen die bovendien met de 

voorgestelde middelen niet worden gehaald. Zo verliezen we tijd, banen en 

kansen. 

 

• Bezuinigingen in NL en Europa verhogen de werkloosheid en verkleinen het 

economisch draagvlak. Bezuinigingsbeleid in Zuid-Europa verkleint de capaciteit 

om schulden te boven te komen. Zeer hoge werkloosheid gaat grote sociale en 

politieke onrust veroorzaken en bedreigt de samenhang van de EU. 

 

• Nederland en Europa hebben nieuwe, inspirerende initiatieven nodig om de 

politieke en economische stagnatie te breken. 

 

• Kleine spaarders en institutionele beleggers zoeken nieuwe, 

vertrouwenwekkende beleggingen. 

 

In dit licht zou een nieuw Nederlands Deltaplan voor Duurzaamheid opgesteld 

kunnen worden dat beoogt Nederland in 20 jaar geheel om te schakelen naar 

een duurzaam energiesysteem. Het dient de comparatieve voordelen van NL te 

versterken, Hollandse trots te mobiliseren, een werkgelegenheidsimpuls te 

genereren, onderzoek en innovatie te stimuleren, het bedrijfsleven nieuwe 

kansen te bieden en aanstekelijk te zijn voor andere landen. Er zijn nieuwe 

financieringsmethoden voor nodig die begrotingsafspraken in EU verband niet 

doorbreken en niet door de terughoudende opstelling van investeringsbanken 

vastlopen. 

 

Een Deltaplan voor Duurzaamheid schetst een concrete weg naar duurzame 

energievoorziening in 2030. De grote steden en bedrijven worden daarin 

betrokken, met name het Rotterdamse complex van haven, raffinage, industrie 

en vervoer. Duurzame woningbouw en renovatie krijgt een grote plaats. 

Prijsbeleid, fiscale stimulansen, veiling van verbruiksvergunningen, 

industriebeleid, woningmarkt, werkgelegenheidsbeleid, instellingen van hoger 

onderwijs en onderzoek, logistiek, transportwezen en diverse andere aspecten 

krijgen een plaats in dit plan. 
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Nieuwe financieringsbronnen kunnen zijn: de kapitaalmarkt en 

belastinghervorming. Herziening van het fiscale stelsel kan extra opbrengsten 

genereren die de overheid kan investeren, zoals wijziging van het Box 3 

systeem, verschuiving van belasting op arbeid naar grondstoffen, zoetwater en 

vervuilende energie. De spaarzin van het publiek kan worden aangesproken door 

Groene Delta Obligaties te introduceren met een bepaalde overheidsgarantie. De 

kunst is de pensioenfondsen hier ook in te interesseren. 

 

Er is veel om uit te werken met energiedeskundigen, economen, fiscalisten, grote 

stads-bestuurders, expertise inzake nationale politiek en EU regels (concurrentie- 

en aanbestedingsrecht). […] 

Vriendelijke groeten, 

Joris 

--- 

 

Het ‘Deltaplan voor Duurzaamheid’ idee van Joris Voorhoeve beschrijft een 

lonkend perspectief waar we naar op zoek zijn en in samenwerking met andere 

gremia, zoals de thema-afdeling economie, verdere invulling aan willen geven. 
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3. Contouren van het Plan 
[op basis van een gedeelde rode draad uit verschillende werkdocumenten] 

Vier denkrichtingen voor een duurzame koers van ons economisch stelsel  
 

Op basis van discussies en door de hoofdlijnen van werkgroepvisies samen te 

vatten, hebben we 4 denkrichtingen gedestilleerd die leidend zijn voor de 

uitwerking van de duurzaamheidsvisie: 

1. Naar een circulaire economie: Governance van natuurlijke hulpbronnen 

(waaronder eindige fossiele en minerale grondstoffen) en onze  

gemeenschappelijke mondiale leefomgeving moet slimmer. Minimaliseer afval 

en vervuiling en optimaliseer het hoogst haalbare kwaliteitsniveau van 

hergebruik of recycling van grondstoffen, componenten en producten. Beprijs 

vervuiling en gebruik van fysieke hulpbronnen in plaats van –schone – 

toegevoegde waarde. 

2. Door meten tot weten: Naar een verantwoorde representatie van ons 

leefmilieu in ons economisch systeem. Onderzoekers verrichten al vele 

metingen op duurzaamheidsgebied: inzicht in schaarste, (her)gebruik van 

grondstoffen en ‘gebruiksruimte’ en de grenzen van (hernieuwbaar) evenwicht 

is essentieel. Het is de kunst deze door te vertalen naar een beleidskader voor 

duurzaamheid, door eigendomsvorming en  accountancy procedures opnieuw 

‘uit te vinden’. 

3. Bijsturen naar een verantwoorde economie: Opruimen, overhevelen en 

begrenzingen stellen. Zodat overschotten broeikasgas gereduceerd worden, 

grondstoffen-overexploitatie op een verduurzamingstraject wordt gezet en 

natuurwaarden worden gewaardeerd. Door monitoring, vernieuwing 

marktordening, afbouw oude regels en subsidies en hefboomconstructies van 

‘fossiel/vervuilend’ naar ‘hernieuwbaar/duurzamer’. De achterhoede financiert 

de voorlopers. Door mitigerende maatregelen en adaptatie wordt schade van 

de groeiende hoeveelheid broeikasgas zoveel mogelijk beperkt gehouden. 

Door innovatie worden nieuwe oplossingen geïntroduceerd. De overheid heeft 

de taak om krachtig op te treden door strenge kaders en normen op te stellen. 

4. Toewerken naar een nieuwe menselijke maat in een cultuur van 

verbondenheid, met passie en moraal. Met de moderne informatie, kennis en 

communicatie-infrastructuur (mobiele telefoons, wifi-toegang, sociale media, 

Twitter, Youtube e.d.) kunnen mensen zich makkelijker organiseren in 

dynamische netwerken op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde interesses, 

belangen en behoeften in vraag en aanbod. Dat maakt nieuwe arrangementen 

mogelijk voor zelf-organisatie, waarin zingeving, plezier, samenwerking en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen voorop staan. Nieuwe 

samenwerkingsverbanden en technologisch-sociale engineering, ondersteund 

door een innovatief onderzoeks- en ondernemersklimaat, leiden tot een ‘zelf-

service economie voor duurzaamheid’. En dit biedt kansen voor transparantie 

van maatregelen, beleid en gedrag. Van Overheid, van bedrijven en van 

mensen onderling. 
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Nieuwe knoppen om aan te draaien 
 

De bovengenoemde denkrichtingen verschaffen ons knoppen om aan te draaien. 

Als we willen dat vervuiling niet langer loont, dat voor CO2-uitstoot en 

grondstoffengebruik een faire prijs betaald moet worden en dat bij consumenten 

het bewustzijn van die kosten omhoog gaat, dan zullen we daarvoor nieuwe 

accountancy-systemen moeten bedenken: administratie-, boekhoudkundige en 

afrekenmechanismen die op andere terreinen al gemeengoed zijn, maar op 

gebied van duurzaamheid niet. De overheid heeft nieuwe arrangementen nodig 

om markten vorm te geven en te disciplineren, en ‘knoppen om aan te draaien’ 

om te zorgen dat iedereen op rechtvaardige wijze onderworpen is aan hetzelfde 

regime van overheidsprojecten, regulering en toezicht.   

 

Filosofie voor ontwerp: Duurzaamheid op sociaal-liberale leest 
 

Als wij nieuwe voorstellen formuleren en beleid ontwerpen, dan past daarbij 

tevens een reflectie op onze gemeenschappelijke ‘beginselen’ of basisfilosofie.  

We zijn als liberalen voor vrijheid. Maar we leven niet op een eiland. We 

erkennen juist verbonden te zijn met en wederzijds afhankelijk van de rest van 

de wereld. We streven naar “vrijheid in verbondenheid en verantwoordelijkheid. 

Met ruimte voor ieder individu, maar ook ruimte voor ons allen in relatie tot 

elkaar, in een gezonde verhouding tot en duurzame verbinding met onze 

leefomgeving; sociaal, economisch en ecologisch.” In de woorden van de 

richtingwijzer van D66: We streven naar een duurzame én harmonieuze 

samenleving.  

 

De democratische kern van D66, gebaseerd op het principe ‘one-man-one-vote’ 

gaat goed samen met een inclusieve, toekomstgerichte, op feiten gebaseerde en 

positieve visie op duurzaamheid; omdat duurzaamheid op lange termijn onze 

gezamenlijke koers vormt, of we dat nu willen of niet (goedschiks of 

kwaadschiks).  

 

Niemand beschikt als alleenheerser over de sleutel naar de toekomst. Door 

splitsing van uitvoerende, rechtsprekende en wetgevende macht, de Trias 

Politica, blijft de macht verspreid over meerdere mensen in de samenleving. Met 

de paragraaf over de “psychologische gevangenis” in de inleiding 

beargumenteren we dat we op dit moment juist niet met vrijheid bezig zijn, 

maar bezig onszelf in te sluiten in een niet-duurzaam economisch systeem. Als 

eigenzinnige D66-leden willen we ons niet laten voorschrijven van hogerhand 

wat we moeten vinden; we willen zѐlf bepalen hoe radicaal onze toekomstvisie 

wordt. Want politiek, dat is veel te belangrijk om aan anderen over te laten: de 

politiek, dat zijn wij.  Als burger, als kiezer, als participant en ook als “stemmer 

met de voeten” door te kiezen waar we geld aan uitgeven als consument.  
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Als grote consumentenmassa’s een vuist maken, dan vormen ze een macht, 

vergelijkbaar met de opkomst van de vakbondsbeweging uit de vorige eeuw. 

Waarom zou dat niet op wereldschaal kunnen? We hebben een nieuw soort 

vakbeweging nodig, die mensen emancipeert en bevrijdt van het ‘juk’  dat door 

historische omstandigheden over vele schouders verdeeld is neergekomen.  Hoe 

dat huidige gezamenlijke ‘juk’ eruit ziet, is aan deze generatie om opnieuw uit te 

vinden, te bepalen en aan ons de taak om onszelf eraan te ontworstelen.   

 

Pragmatische uitwerking: Leren wat werkt 
 

D66 kenmerkt zich onder andere door ‘enerzijds anderzijds’ pragmatische 

keuzes. Belangrijker dan ideologische scherpslijperij vinden leden vaak of een 

politiek besluit – of beter gezegd de maatregel die daaruit voortkomt –  zal 

functioneren. Anders gezegd: “Wat werkt in de praktijk?” 

Om te zien wat werkt qua verduurzamingsbeleid kan Nederland kijken naar 

buitenlandse succes- en faal ervaringen. Er zijn in het buitenland voorbeelden te 

vinden van uitwerking van het principe “de vervuiler betaalt” en “de achterhoede 

financiert de voorlopers” op duurzaamheidsgebied. De politiek in Nederland, en 

D66 als progressieve partij, kan van deze voorbeelden leren. De thema-afdeling 

wil dit leren over duurzaamheidsmaatregelen bevorderen, zodat 

(lokaal/regionaal/nationale) politieke regimes die goede resultaten boeken ook in 

Nederland kunnen worden overgenomen. Hetzelfde geldt voor opschaling van 

lokale oplossingen waar goede ervaringen mee worden opgedaan.   
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4. Naar een duurzame Economie 
[mede gebaseerd op werkdocument Welkom Nieuwe Welvaart, 29 mei 2012 door Gerrit Kingma en Simon Kalf 

en anderen in combi-werkgroep uit ta-D en ta-E] 

 

Welvaart gaat om meer dan geld alleen 

Voor D66 is het duidelijk: Het bestaande industriële systeem is vastgelopen. De 

financiële crisis waar we ons nu in bevinden toont ongenadig het failliet aan van 

een systeem dat Marten Toonder in “de bovenbazen” al beschreef als een 

systeem van verbranden, verbruiken en verteren. We moeten de kringlopen weer 

sluiten en ons weer realiseren wat echt van waarde is. D66 is optimistisch en 

gelooft in vooruitgang, maar daarvoor moeten we vooruitgang, echte waarde 

creatie, wel goed meten. 

Onze boekhouding klopt niet. Wat op papier winst is, is vaak eigenlijk verlies. En 

de echte waarde creatie wordt niet als zodanig geregistreerd of gewaardeerd. 

Door onze welvaart alleen te meten in euro’s bruto nationaal product, is dat zicht 

op echte waarde creatie vertroebeld. We hebben onze economie alleen ingericht 

op het maximaliseren van omzet en winst. Alles draait alleen om Euro’s. Niet in 

geld uit te drukken kosten worden niet meegewogen. Het leerstuk van de 

financiële economie is zo sterk dat we mensenlevens uitdrukken in Euro’s en de 

democratische besluitvorming in Europa uitleveren aan de ratings en de spreads. 

Meten is weten. Maar we vergeten wat BNP wel en niet meet. 

Uitwerking van de denkrichtingen voor een duurzame koers  

In het werkgroepvisiedocument “Naar een duurzame economie” van de 

werkgroep Duurzame Economie, een combi-werkgroep van de thema-afdelingen 

Economie en Duurzaam gezamenlijk, worden de denkrichtingen voor een 

duurzame koers van ons economisch stelsel verder toegelicht. In dit Verkorte 

Visiedocument komen deze onderwerpen niet apart aan bod. In het 

Achtergronddocument bij dit Verkorte Visiedocument komen in het hoofdstuk 4, 

naar een duurzame economie, de volgende punten aan de orde:  

 Meting van de stand van de nationale economie  

 De ramingen van het CPB: Geen schijnzekerheid maar scenario’s 

 Fysieke en milieutechnische voorraden meerekenen in modellen 

 Accountancy en duurzaamheid 

 Opruimen van de hoge schuldenberg in het economisch systeem 

 Hefboomconstructies voor verduurzamingstrajecten 

 People, Planet and Profit/Prosperity 

 Onderzoek en innovatie 

 Economie door de sociale bril van de menselijke levenscyclus 

 De strijd om de vooruitgang 
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5. Energie  
[Uit: Draft visiedocument stimuleringsmaatregelen duurzame energie, 03-10-2012, werkgroep Energie en 

Klimaat, op basis van meerdere visiedocumenten] 

 

Dit hoofdstuk is een samenvatting van het visiedocument van de werkgroep 

Energie en Klimaat. De centrale vraag die de werkgroep Energie en Klimaat in dit 

visiedocument wil beantwoorden is: 

Welke beleidsopties zijn er mogelijk en zijn het meest wenselijk [om te komen 

tot een versnelde energietransitie], beoordelend op kosteneffectiviteit, verwacht 

resultaat en aansluiting bij de D66 uitgangspunten. 

Daarbij dienen deze beleidsopties te voldoen aan de volgende randvoorwaarden: 

- Energiezekerheid: lange termijn zekerheid van betaalbare energie 

- Gezond leefmilieu: drastische vermindering broeikasgasuitstoot en andere 

vervuiling 

- Rechtvaardigheid: duurzame welvaart die niet ten koste gaat van toekomstige 

generaties 

- Banen: nieuwe werkgelegenheid door innovatie in energiesector 

- Concurrentiepositie: verbetering van onze internationale concurrentiepositie 

- Onafhankelijkheid: vermindering van onze geopolitieke afhankelijkheid van 

instabiele regio’s 

- Export: nieuwe kansen voor onze bedrijven om onze opgedane kennis en 

ervaring te exporteren 

- Prijsstabiliteit: ontkoppeling van de olieprijs 

 

Als uitgangspunt van de energietransitie in Nederland, hanteert D66 de Trias 

Energetica. De daarmee gepaard gaande afbouw van fossiele brandstoffen is een 

logisch gevolg, maar geen doel op zich. Deze Trias Energetica houdt in:  

- allereerst inzetten op vermindering van energiegebruik 

- ten tweede het duurzaam opwekken van de gebruikte energie en 

- de resterende benodigde fossiele brandstoffen zo schoon mogelijk benutten.  

Samenvatting van voorgestelde beleidsmaatregelen voor Energie 
De ambitie en het tempo van de energietransitie moet omhoog. De werkgroep 

heeft daarvoor een aantal onderwerpen uitgediept, zoals ETS (emissiehandel),  

de SDE regeling, subsidies voor kolencentrales, etc.  

De langere visie van de werkgroep Energie en Klimaat is verwoord in het 

burgerinitiatief “Nederland krijgt nieuwe energie” uit 2010, door voortrekker 

Marco Witschge, met de werkgroep Energie en Klimaat van de thema-afdeling 

D66 Duurzaam, in samenwerking met milieu-werkgroepen van andere politieke 

partijen verenigd in het DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen (DOPP).  Het 

gehele visiedocument kunt u hier lezen:  
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ttp://www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl/cms/documenten/NL_krijgt_nieuwe_

energie.pdf 

Kort samengevat formuleert de werkgroep voor het versnellen van de 

energietransitie de volgende stappen:   

- Optimaliseer de werking van de Emissiehandel (ETS) 

- Handhaaf en optimaliseer SDE+ zolang de Emissiehandel nog niet goed werkt 

- Introduceer de leveranciersverplichting, geen certificatenhandel, wel 

normering 

- Stimuleer decentrale duurzame energie opwekking met (fiscale) saldering 

- Stimuleer nieuwe innovatieve technologieën 

 

De ambitie is om in 2050 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, en 

klimaatneutraal te zijn met Nederland en de EU.  

 

Rollen: wie doet wat en hoe 
 

 Het private domein: het individu 

In de voorgestelde wijzigingen krijgt het individu de mogelijkheid zich actief met 

de transitie te bemoeien op basis van economische prikkels: vnl. domestic 

offsets en saldering van energie.  

 

 Het publieke domein: mensen onderling 

Mensen worden aangemoedigd zelf initiatieven te ondernemen, waarbij diverse 

samenwerkingsvormen, denk aan coöperaties, kleine ondernemingen, 

meerwaarde kunnen creëren voor het individu en de gemeenschap. 

 

 Het politieke domein: burger en politiek 

Politiek faciliteert de actieve burger en komt deze tegemoet door lange 

termijnkaders en normen te schetsen. Hierbinnen ontstaat een attractief 

speelveld voor diverse initiatieven. De voorgestelde wijzigingen creëren een 

gunstig investeringsklimaat en mogelijkheden, maar voor de passieve burger 

wordt het door de vermoedelijke doorberekening van kosten door 

energiebedrijven en industrie onaantrekkelijk gemaakt om stil te blijven zitten. 
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6. Natuur en Biodiversiteit  
[Uit: Draft visiedocument DuLaBi over natuur en biodiversiteit, concept Karle Sykora, 8 januari 2012, revisie 17 

januari 2013, Karle Sykora en Linda Carton] 

 

De manier waarop wij het land gebruiken is van doorslaggevend belang voor het 

welzijn van mens en dier en de kwaliteit van de natuurlijke omgeving. De druk 

van de mens op het landschap nam na het begin van de akkerbouw en veeteelt,  

ongeveer 7000 jaar geleden, sterk toe. Door technische revoluties en de 

daarmee samenhangende grote bevolkingsgroei wordt het landgebruik zo 

intensief dat de draagkracht van onze leefomgeving ernstig wordt overschreden.  

Net als bij de economische crisis leven wij bij de ecologische crisis op krediet. Wij 

lenen zoveel van de komende generaties dat wij niet in staat zullen zijn om de 

ecologische schuld af te lossen. 

Dit uit zich o.a. in:  

1. Achteruitgang van de ecologische en landschappelijke diversiteit door 

industrialisatie en intensivering van de landbouw en veeteelt met als 

gevolg luchtverontreiniging, depositie van stikstof, vermesting, verdroging 

en verzuring.   

2. Vermindering van het oppervlak van gebieden met waardevolle natuur 

door versnippering en met  als gevolg achteruitgang en uitsterven van 

bedreigde plant- en diersoorten. 

3. Vermindering van ecosysteemfuncties 

Natuurverlies betekent verlies van essentiële diensten. De ontwikkelingen zijn zo 

ernstig dat de urgentie om hier veranderingen in aan te brengen zeer urgent is. 

Er is mondiaal een Marshall plan voor de natuur nodig4.  

 

Voorgestelde oplossingen voor Natuur en Biodiversiteit 
 

Financiering van ecosysteemdiensten 

Voorbeelden van financieringsmogelijkheden voor een beleid gericht op 

ecosysteemdiensten zijn bijvoorbeeld: 

 Het aanwenden van (een deel van) de subsidies uit het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB) voor productie van ecosysteemdiensten.  

                                                           
4 “Restoring the earth will take an enormous international effort, one even larger and more demanding 

than the often-cited Marshall Plan that helped rebuild war-torn Europe and Japan. And such an initiative must 

be undertaken at wartime speed lest environmental deterioration translate into economic decline, just as it did 

for earlier civilizations that violated nature’s thresholds and ignored its deadlines.” Lester Brown Plan B 2.0: 

Rescuing a Planet Under Stress and a Civilization in Trouble.  
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 Het betalen van heffingen door de ‘gebruikers’ van ecosysteemdiensten. 

Voor het zuiveren van water of het inzetten van beplanting voor CO2 

vastlegging kan van de gebruikende partij een financiële vergoeding 

gevraagd worden. Gebruikers van ecosysteemdiensten kunnen deze ook 

zelf produceren door aanleg van groene en blauwe elementen. 

EU wetgeving en EU-subsidies: Voor een behoud van een duurzaam landgebruik 

en biodiversiteit is nodig dat de Europese wetgeving volledig wordt uitgevoerd. 

In Nederland moet worden gestreefd naar een sterkere natuurwet, een basiswet 

natuur, of nog beter zou zijn als de grondwet hierin gaat voorzien. Een schone en 

duurzame omgeving is een universeel recht.  

Natura2000: Om de achteruitgang van biodiversiteit, rust en landschapsschoon 

in Nederland te stoppen mag niet worden getornd aan regel en strekking van de 

Natura 2000 wetgeving. Ook de nationale rode lijst soorten die niet op de 

Europese lijst staan, moeten worden beschermd om de achteruitgang van de 

biodiversiteit in Nederland af te remmen of te stoppen. 

EHS: Het percentage op de rijksbegroting dat beschikbaar is voor behoud, 

herstel, ontwikkeling ven beheer van natuur en landschap is te laag en moet 

worden verhoogd. Eenmaal verdwenen natuur is moeilijk te herstellen. Voor het 

uitsterven van plant- of diersoorten geldt: Eenmaal weg is weg. Echt weg.  

Zoneren van landschappen, gradiënten met mix van natuur en landbouw: Het is 

van belang om de verschillende vormen van natuur in het landschap te zoneren 

en te verbinden. Stadsparken moeten overgaan of verbonden zijn met 

recreatienatuur rond de stad, die weer geleidelijk overgaat in soortenrijk 

cultuurlandschap met boerennatuur dat als een buffer ligt  door de kerngebieden 

(natuur met hoge kwaliteit). Zo kan rond de kerngebieden een divers soortenrijk 

cultuurlandschap ontstaan, in stand gehouden door duurzame landbouw, 

multifunctionele landbouw, agrotoerisme, instellingen voor landschapsbeheer,  

soortenrijk cultuurlandschap en goed beheer.  

De biodiversiteit op bedrijven met biologische landbouw is gemiddeld hoger dan 

bij bedrijven met gangbare landbouw. Bovendien is het welzijn van 

landbouwdieren hier groter. Boeren  moeten actief bij het natuurbeheer worden 

betrokken. Het concept van Boeren voor Natuur5 en Natuur voor boeren6 moet in 

Nederland sterk worden bevorderd.  

Groenblauwe diensten: 'Groene en Blauwe Diensten' zijn een goed instrument 

om het streekeigen, kleinschalige landschap voor de volgende generaties te 

behouden. Groene Diensten zijn gericht op het duurzaam beheer van landschap 

                                                           
5 Stortelder, A.H.F. en M. Kiers, 2011. Natuur, waar kan dit concept met succes worden ingevoerd? 

Wageningen, Alterra, Alterrarapport 2145.  

6 Melman, Th.C.P., J.J.H. Van den Akker,A.G.M. Schotman, F..G.W.A. Ottburg, H.P.J. Huiskes en M.Kiers. 
2011. Natuurboerderij Hoeve Stein, van Boeren-met natuur naar Natuur-met-boeren Wageningen, Alterra-
rapport 2203. 
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in het agrarisch cultuurlandschap (zoals houtwallen en hagen) en het beheer van 

een onverhard wandelpad. Ze spelen in op de maatschappelijke vraag naar een 

aantrekkelijk landschap om in te ontspannen en van te genieten. 

Contact met de natuur: Zeer uiteenlopend wetenschappelijk onderzoek wijst erop 

dat verblijf in een ‘groene’ omgeving gunstig kan zijn voor gezondheid en 

welbevinden. Er zijn sterke aanwijzingen dat natuur inderdaad kan helpen bij 

herstel van stress en aandachtsmoeheid. Uitzicht op natuur en verblijf in de 

natuur blijkt een positieve invloed te hebben op onder meer stemming, 

concentratie, zelfdiscipline en fysiologische stress. De gunstige effecten treden al 

op bij kortdurende blootstelling via uitzicht op natuur.  

Economische groei: De economische groei van de landbouwsector (en eigenlijk 

van Nederland als geheel) zou altijd moeten worden getoetst aan het effect op 

de natuur. Hierbij gaat het niet zo zeer om de bescherming van natuur, maar om 

behoud en herstel van hoogwaardige natuurkwaliteit. Het gaat om het behoud 

van biodiversiteit op verschillende schaalniveaus. Hierbij heeft vooral het behoud 

van kenmerkende, zeldzame en bedreigde soorten grote prioriteit. Uiteindelijk is 

dit op de lange termijn ook voor de landbouw van groot belang. Omdat een 

gezonde natuur vruchtbaar land voortbrengt, en omdat een symbiotische 

wisselwerking tussen plant- en diersoorten weerbaarheid met zich meebrengt 

tegen ziekten.  
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7. Grondstoffen 
[Uit: Concept visiedocument werkgroep Grondstoffen, onder redactie van Remko Zuidema, 15 januari 2013] 

 

Nederland als grondstoffenschakel tussen Europa en de rest van de wereld. 
 

Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart 

wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte en inhoud van 

de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; en de opnamecapaciteit van 

de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.  

 

Toegang tot grondstoffen alsmede het zo efficiënt mogelijk gebruik ervan gaan 

steeds meer hand in hand. De wereldbevolking groeit en de gemiddelde behoefte 

van wereldburgers aan meer comfort neemt ook toe. Daarnaast blijkt de 

voorraad van sommige grondstoffen snel eindig te zijn als we doorgaan ze op de 

huidige manier te delven en (ver)gebruiken. Verder is de bestaande toegang van 

bepaalde (gewilde) grondstoffen soms beperkt op de wereldmarkt. Dit is onder 

meer het gevolg van een toenemende vraag naar grondstoffen. 

Europa en Nederland beseffen in toenemende mate de afhankelijkheid van de 

import van grondstoffen van buiten de EU. De EU importeert 6 x meer 

grondstoffen dan ze importeert, vooral in de vorm van kant en klare 

componenten en producten, waarin Nederland – met de Schiphol en de havens 

van Rotterdam  en Amsterdam de spil is in de vervoersstromen van 

grondstoffen, componenten en producten over de weg, water, spoor en door de 

lucht.  

De schade aan het milieu neemt toe bij steeds grootschaliger delving op steeds 

risicovollere locaties. Vaak terwijl (bijvoorbeeld electronisch) afval vaak 

onzorgvuldig wordt gescheiden, gestort, verbrand of op bedenkelijke wijze 

‘regecycled’ in landen in onder andere Afrika. De reden daarvoor is, is dat onze 

prijs-, milieu- en wettelijke prikkels hier de ‘verkeerde kant’ op sturen en aldaar 

de wetgeving en het toezicht nog onvoldoende is ontwikkeld. 

D66 vindt dat Nederland haar unieke positie als logistiek en handelsdraaipunt 

moet benutten in de context van een nieuwe ‘circulaire’ economie en zich moet 

positioneren als ‘Grondstoffenrotonde’ in Europa en de wereld. 

Logistiek, kennis, ervaring en bestaande productiemethoden zijn allemaal 

aanwezig in Nederland. Maar de regelgeving dient vanuit dit inzicht zeker ook 

goed tegen het licht te worden gehouden. Het moet juist ingezet worden  om te 

komen tot efficiënte en effectieve benutting van lle beschikbare grondstoffen: 

zowel in ruwe vorm als in hergebruik vanuit producten en ‘afval’. 
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Voorgestelde oplossingen op gebied van Grondstoffen  
 

In de werkgroep Grondstoffen zijn een aantal interventies geformuleerd die 

prioriteit hebben bij de formulering van beleidsmaatregelen voor D66: 

1. Ontwerp producten op duurzaamheid, Realiseer hergebruik en 

minimaliseer continue toepassing van ruwe en vaak eindige voorraden van 

onze grondstoffen. 

2. Stimuleer uitwisseling van grondstoffen en afvalstromen tussen bedrijven 

onderling; 

3. Incorporeer ecologische en sociale kosten in de prijs van grondstoffen, 

producten en goederen. En pas dit toe indien dit in een internationaal 

perspectief mogelijk is (“vergoeding” voor de schade die elders in de 

wereld wordt geleden). 

4. Stimuleer lokaal hergebruik en recycling, naar een zo hoog mogelijk 

kwaliteitsniveau van hergebruik 

5. Elimineer perverse regelgeving rond (hergebruik van) grondstoffen. 

6. Gescheiden inzameling 100% faciliteren. Zorg dragen dat voor de burger 

gescheiden inzameling goed wordt gefaciliteerd en vooral in gemak wordt 

bediend. Voorscheiding geniet de voorkeur. Dit zorgt voor bewustwording 

bij de burger (het principe ‘voorkomen van afval’ kan dan worden benut). 

En kosten voor de burger (via de specifieke afvalheffing) lager kunnen 

worden, waarmee grondstoffen die niet verbrand worden juist waarde 

kunnen vertegenwoordigen.  

7. In gevallen waar voorscheiding niet toepasbaar is kan voor nascheiding 

gekozen worden. Nascheiding levert ook herbruikbare materialen op die 

economische waarde kunnen vertegenwoordigen. Doch nascheiding heeft 

niet de voorkeur van de thema afdeling omdat de bewustwordings-

component ontbreekt. Zorg ook voor bewustwording door als overheid te 

faciliteren in de vorm van educatie en voorlichting. Maak gescheiden 

inzameling voor de burger (nog) gemakkelijker door goede 

serviceverlening.  

8. De overheid heeft hierin een nadrukkelijke, stimulerende rol als regisseur, 

toezichthouder en voorbeeldfunctie bij eigen inkoop. Ze afval loze overheid 

als uitgangspunt. 
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8. Landbouw en Voedselvoorziening    
[Uit: Draft visiedocument werkgroep DuLaBi, Duurzaam Landgebruik en Biodiversiteit, onder redactie van Pieter 

Minderhoud, mei 2012] 

 

De werkgroep Duurzaam Landgebruik en Biodiversiteit heeft de volgende 

probleemstellingen geselecteerd als basis, qua prioriteiten in de landbouw en 

voedselvoorziening: 

1. Gezonde voeding, duurzaamheid en innovatie:  Hoe kan de 

landbouwsector en de voedselvoorzieningsketen op een verantwoorde en 

gezonde manier innoveren?  

2. De vleesindustrie als sector waar een transitie nodig is: Hoe zorgen we 

voor een duurzame productie en consumptie van vlees en ander voedsel? 

3. Lange termijn, bewustwording en middelen: 

a. Overbevissing: Zorg voor lange-termijn-duurzaamheid van de 

visbestanden 

b. Mensen en kennis over voedsel en duurzaamheid: Hoe verloopt het 

proces van bewustwording over duurzaamheidsonderwerpen zoals 

voedsel,  is hierin verbetering of ondersteuning nodig,  en zo ja, hoe 

zou dat (beter) georganiseerd of gefaciliteerd kunnen worden?   

c. Middelen volgens D66 denklijn: stel strenge kaders en voer fiscale 

vergroening door. Dat betekent bijvoorbeeld in Nederland; stel 

strenge regels op voor de bio-industrie en megastallen en vergroen 

de BTW op vlees. Ook: Richt mondiale samenwerking omtrent 

landbouw in op de belangen van allerarmsten. Zij hebben de 

samenwerking het hardst nodig.  

 

Voorgestelde beleidsmaatregelen voor Landbouw en Voedselvoorziening 
In de werkgroep Duurzaam Landgebruik en Biodiversiteit zijn diverse ideeën 

uitgewerkt voor verkiezingsprogramma’s van D66. Hieronder zijn de 

belangrijkste lijnen uit deze visiedocumenten kort samengevat.  

 

1. Gezonde voeding, duurzaamheid en innovatie 

 

Gestreefd moet worden naar verhoging van het duurzame rendement van 

landarealen. Voor een duurzame landbouwintensivering moet de gewasopbrengst 

worden vergroot, het gebruik van productiefactoren moet efficiënter en de 

negatieve natuur- en milieueffecten van de voedselproductie moeten worden 

voorkomen en/of gecompenseerd en verzacht. Hiervoor zijn sociaaleconomische 

en politieke veranderingen  nodig en moet het landbouwonderzoek worden 

omgebogen: van uitsluitend onderzoek naar vergroting van de 

gewasopbrengsten naar onderzoek ten behoeve van een duurzame landbouw die 

niet ten koste gaat van de biodiversiteit en die de ecosysteemdiensten niet 

aantast en zich bovendien aanpast aan een veranderend klimaat.  
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2. Zorgen voor een duurzame productie en consumptie van vlees en ander 

voedsel 

 

Maak strenge regels voor de bio-industrie en megastallen en vergroen de BTW op 

vlees 

Er dienen versneld strikte welzijnsnormen voor landbouwdieren te worden 

opgenomen in de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren, resulterend in  

concrete  maatregelen zoals een drastische vergroting  van de hokken voor 

dieren, het buiten laten grazen van runderen, het verbieden van onverdoofd 

castreren van varkens en het aan banden leggen van diertransporten gedurende 

langer dan vier uur of over grotere afstand  dan 300 kilometer.  

 

De productie van veevoer en het fokken en slachten van vee moeten in één 

gebied gebeuren. Mineraalstromen moeten  een gesloten karakter krijgen. Het 

gebruik van antibiotica moet aan banden worden gelegd en bij het uitbreken van 

ziekten moeten boeren zelf  financieel verantwoordelijk zijn. Indien nodig moeten 

noodvaccinaties toegestaan en uitgevoerd worden, zodat  grootschalig ruimen 

niet langer nodig zal zijn.  

 

De fosfaatkringloop moet worden gesloten en boeren moeten zelf 

verantwoordelijkheid nemen voor een milieu- en natuurvriendelijke verwerking 

van eventuele mestoverschotten. 

 

De btw moet worden vergroend zodat  niet-duurzame landbouwproducten – 

bijvoorbeeld  vlees uit de bio-industrie  - duurder worden en vlees van de 

biologische slager goedkoper wordt.  

3. Lange termijn, bewustwording en middelen 

 

Zorg voor lange-termijn-duurzaamheid van de visbestanden 
 

Burgers en bewustwording: Vergroot de bewustwording van de consument door 

meer informatie over de manier waarop de goederen worden geproduceerd. Zo 

kunnen burgers hun keuze voor een product laten afhangen van 

sociaaleconomische en ecologische criteria.  

 

Stop honger en ondervoeding: Wereldwijd  lijden 925 miljoen mensen aan 

honger. Bovendien zijn waarschijnlijk  nog een extra miljard mensen chronisch 

ondervoed en hebben een voortdurend tekort aan vitaminen en mineralen. Waar 

honger en ondervoeding het meest chronisch zijn (Zuid-Azië en Afrika ten zuiden 

van de Sahara) moet de ontwikkeling van de landbouw worden  gestimuleerd 

met als primair doel de reductie van honger en ondervoeding. Laten we mondiale 

samenwerking omtrent landbouw richten op de belangen van allerarmsten.  
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9. Slothoofdstuk 
 

Werk in uitvoering  

De huidige generatie staat voor een grote opgave wat betreft de transitie naar 

een duurzamer samenleving. In de thema-afdeling wordt breed de urgentie 

gedeeld dat de politiek aan zet is om grote uitdagingen als klimaatverandering, 

(geopolitieke afhankelijkheid van) schaarse fossiele hulpbronnen en 

grondstoffen,  en overbelasting van ecosystemen, aan te pakken.  

 

Als thema-afdeling werken we ‘van onderop’ naar een eigen “D66 Deltaplan 

Duurzaamheid”. Deze ‘Deltaplan visie’ moet gestalte krijgen op basis van 

discussies en debat, uitwerking van ideeën, en op basis van stemming over 

prioriteiten. Dat moet leiden tot een 10-puntenplan. Het 10-puntenplan zal in het 

najaar 2013 worden opgesteld. Dit Verkorte Visiedocument dient als 

onderbouwing.  

 

Met een 10-puntenplan als manifest wil de thema-afdeling de visie en ambitie 

benoemen waar de politieke strategie van D66 naartoe moet, volgens D66-leden 

verenigd in thema-afdeling D66 Duurzaam. Ondertussen werken D66-leden in de 

thema-afdeling D66 Duurzaam verder aan deze ideeën, om input te leveren voor 

verkiezingsprogramma’s op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau.  

 

Algemene Strategie  
 

De strategische doelstellingen die in dit visiedocument naar voren komen:  

 

1. In onze generatie willen we naar een klimaatneutrale economie:  

Dit willen we bereiken door te investeren in duurzame energie, energiebesparing, 

smart grids, afbouwen of sluiten van kolencentrales, een verplicht aandeel 

duurzaam in energie-opwekking, wind op zee, uitrol zonnepanelen middels een 

feed-in tarief systeem, salderen voor de meter, energieneutraal maken van de 

bestaande gebouwde omgeving, verduurzaming van (elektrische) auto’s en de 

mobiele infrastructuur. En teven op Europees niveau het ETS-systeem te 

verbeteren, eventueel aangevuld met een CO2-taks en aanvullende normstelling 

voor de uitstoot van centrales en grootverbruikers. Doelstelling is 2050, zoals 

geformuleerd in de visie Nederland Krijgt Nieuwe Energie uit 2009 geschreven 

door DOPP (DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen) onder redactie van Marco 

Witschge7, als initiatiefnemer vanuit onze thema-afdeling D66 Duurzaam.  

 

2. De natuurgebieden in Nederland, de landbouw- en recreatiegebieden  en  

groene verbindingszones tussen gebieden met hoge natuurwaarden moeten zo 

                                                           
7
 Marco Witschge is hiermee een burgerinitiatief gestart, NKNE. Dat loopt nog steeds.   
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robuust zijn dat de gevolgen van klimaatsverandering voor natuur en landbouw 

kunnen worden opgevangen. 

Dit betekent no nett loss: Iedere ingreep moet getoetst worden op het effect op 

natuur, biodiversiteit en lange-termijn vruchtbaarheid van groene (landbouw-) 

gebieden. 

 

3. Toewerken naar een nieuwe welvaart en een circulaire economie:  

Een andere koers kán gepaard gaan met hernieuwd vertrouwen in de toekomst, 

getuige ook voorbeelden over de grens, zoals Denemarken. En getuige de 

jongeren, die D66 weten te vinden. Met zinvolle banen in een nieuwe 

duurzaamheidssector, waar naast een inkomen ook samenwerking aan een 

betere wereld, de spirit en het plezier van ‘het goede doen’ de boventoon voeren.  

Met een rationele economisch systeem zodat voor vervuiling moet worden 

betaald door de vervuiler, niet door de gemeenschap.  We streven naar een 

systeem waarin alle hulpbronnen na gebruik leiden tot (her)nieuw(d)e 

grondstoffen, en waarin zorgvuldig wordt omgegaan met schaarse niet-

hernieuwbare energie. In een economie waar het ondernemerschap draait om 

het creëren van waarde voor de gemeenschap, waarbij de zekerheid van 

inkomen voor de eigenaren belangrijk is voor de continuïteit, maar waar 

bedrijfsdoelstellingen niet ten koste gaan van klanten of eindgebruikers. 

Als een grote groep mensen besluit zich te gaan richten op en te gaan doen wat 

echt belangrijk is voor onze gezamenlijke beschaving als geheel, dan schept dat 

nieuwe banen en nieuwe mogelijkheden. Die banen vinden we juist in een 

richting van verduurzaming: met een gezonde life-style waarin we voldoende 

bewegen, met banen in de ‘cleantech’, met nieuwe certificeringssystemen voor 

duurzame producten en met preventieve ‘stress-tests’ voor systemen die naar 

verwachting mogelijk onhoudbaar zijn (zoals de financiële reserves die banken 

aanhielden als tegenwicht tot de leningen die ze hadden uitstaan). De nieuwe 

welvaart die dit creëert, levert tevens een gezondere leefomgeving. Met een 

breed welvaartsbegrip, niet alles is uit te drukken in Euro’s of BNP.  

 

4. Aanpassing en innovatie in het institutionele systeem:  

Publieke en private organisaties zijn veelal in zichzelf gekeerd en hebben een 

starre taakopvatting van hun verantwoordelijkheden en rolverdeling. Er zou een 

cultuur moeten worden gestimuleerd waarin organisaties niet enkel worden 

afgerekend op individuele prestatie, maar ook worden gewaardeerd om hun 

verantwoordelijkheid buiten het strikte verdienmodel. In het kader van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen doen sommige bedrijven al veel aan 

duurzaamheid, dit kan verder gepromoot worden. Verplichte normstellingen 

kunnen innovatie stimuleren en zijn vaak ‘goedkoop’ qua implementatie. Nieuwe 

registrerende, controlerende en toezichthoudende instanties hebben een 

remmende werking op de economie en dienen met terughoudendheid eerst goed 

onderzocht te worden. 
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5. Lerende politiek en burgerparticipatie:  

Het instellen en inregelen van nieuwe regimes en instituties inzake de 

duurzaamheidstransitie, moet gepaard gaan van polderoverleg met werkgevers 

en werknemers. Het bedrijfsleven moet de kans krijgen om de transitie naar een 

‘biobased’ en ‘cleantech’ economy te kunnen bijbenen. Het niet te ver afwijken 

van vergelijkbare speelvelden op de wereldmarkt (level playing field) enerzijds 

en het niet te ver oprekken van een beroep op solidariteit anderzijds geven 

hierbij de onzichtbare grenzen aan waarbinnen een strategie zich moet blijven 

bewegen, omdat de strategie anders gedoemd is te mislukken. De afweging op 

welk schaalniveau een concrete maatregel wordt ingestoken, blijft onderdeel van 

politieke strijd. Men zou het liefst in mondiaal verband (Kyoto) afspraken maken, 

maar die komen in de praktijk slechts heel moeizaam en langzaam tot stand. 

Daarom werkt ‘bottom-up’ werken en het ondersteunen en opschalen van 

(burger-) initiatieven vanuit lokaal schaalniveau vaak beter. Door burgers en 

bedrijven actief te betrekken bij het duurzaamheidsbeleid van de overheid 

kunnen heel veel doelstellingen deels bereikt worden zonder verplichte 

overheidssturing in de vorm van regels, heffingen en stimulering. Dat vraagt om 

een open houding, om de wil tot leren en om tolerantie voor andersdenkenden. 

In andere woorden: dat vraagt om ruimdenkende politiek.     

 

Lokale Duurzaamheids strategieën 

Dit visiedocument dient om overkoepelend te kunnen denken, discussieren, 

sleutelen en ontwerpen aan een duurzaamheidsvisie, “van buiten naar binnen”.  

In de werkgroepen zijn tegelijkertijd lokale onderwerpen opgepakt die dienen als 

ondersteuning, checklist en inspiratie voor lokale programmacommissies. Deze 

thematische onderwerpen zijn uitgewerkt in losse factsheets. Voor 26 januari 

2013 zijn 7 checklists voor de lokale politiek opgesteld in de werkgroepen van de 

thema-afdeling.  

 

Checklists over duurzame thema’s voor lokale programmacommissies: 

1. Energiebesparing 

2. Duurzame Opwekking 

3. Afval en inzameling 

4. Verbranden versus hergebruik 

5. Duurzaam inkopen en Levensloopkosten  

6. De Groene Stad 

7. Duurzaamheidseducatie 
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Naar een concreet plan met impact en ambitie: Deltaplan Nieuwe Welvaart 
 

In het verleden heeft de thema-afdeling concrete moties en amendementen 

geformuleerd. Op basis van de herkomst en achtergrond van het werk uit de 

werkgroepen, uiteengezet in de afgelopen hoofdstukken, werken we toe naar een 

ambitieuze duurzaamheidsstrategie waarmee we politiek vooruit willen. Voor 

Nieuwe Welvaart geschoeid op een duurzame leest.   

 

In werkgroepen worden de geschetste ideeën verder gebracht, met uitwerking 

van concrete doelstellingen –zoals fiscale vergroening-  en financiële 

onderbouwing. Daarmee moet de D66 visie op duurzaamheid een concrete 

invulling krijgen.  

 

Doel is om naar een concreet Deltaplan toe te werken, voorzien van een 10-

punten plan voor actie. Dit document legt de basis voor zo’n actieplan.  

Want dat een omslag naar een duurzamer systeem –zowel economisch,  

maatschappelijk als ecologisch– nodig en urgent is, daar zijn wij van overtuigd.  
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Colofon   
 

Samenvatting conceptversie visiedocument Thema-afdeling D66 Duurzaam, 26-1-2013. 

Schrijfcommissie 1e versie:  

Linda Carton (vz) 

Joost Gerdes 

Simon Kalf 

Pieter Minderhoud 

Indra te Ronde 

Karle Sykora 

Marco Witschge 

Remko Zuidema 

Aangevuld door Mark Sanders en Pier Vellinga 

 

Hoofdstukken geschreven door:  

 

Werkgroep Energie en Klimaat: Joost Gerdes (vz 2013 - ), Paul Brouwer (secr 2013 - ), 

Marjolijn Hazebroek (vz 2010 - 2012), Marco Witschge (vz 2009 – 2010), Jan van den 

Berg (vice-vz subwerkgroep fiscaal beleidskader van energie in 2011 - 2012), Willem 

Hiddink (vice-vz subwerkgroep technische energie-infrastructuur in 2011 - 2012), Simon 

Kalf, Evert du Marchie van Voorthuysen, Harry Stokman, Pieter Arkesteijn, Guus 

Koopman, Alexander Overdiep, Arjan Keijzer, Bart Franken, Bert Groeneveld, Diederik 

Apotheker, Dirk Zijp, Douwe Beerda, Erich de Leeuw, Frank Eetgerink, Gerhard Mulder,  

Gijs de Rooij, Gijs Werschkull, Gustaaf Haan, Hendrik Steringa, Indra te Ronde, Jan-

Willem Kanters, Jan van Embden, Hans Kwant, Job Swens, Karel Scheepers, Kendall 

Esmeijer , Kevin van Zelderen, Leonard Tersteeg, Ludo Andringa, Luit Buurma, Machiel 

van der Bijl, Marijn Bosman, Carst Ivo Meijer, Thijs van de Zand, Niels de Vos, Paul 

Gubbens, Pauline van Tets, Rien Bongers, Jelle Roders, Frans Versteeg, Indra te Ronde.   

 

Werkgroep Duurzaam Landgebruik en Biodiversiteit: Pieter Minderhoud (vz 2010 - ), 

Karlè Sýkora (secr 2010 - ), Luit Buurma, Linda Carton, Philip Claringbould, Danielle van 

Hulst, Joost Tersteeg, Kristina Ullrich, Inge van der Vaart, Gert Veldhuis,  

Thomas Vintges, Dirk Zijp.     

 

Werkgroep Grondstoffen: Remko Zuidema (vz 2011 -), Indra te Ronde (secr 2011 -), 

Gertjan Eg, Paul Gubbens, Piet Klop, Peter de Ruijter, Joost Tersteeg, Edwin Zoontjes, 

Jan-Willem Kanters, Inge van der Vaart, Joost Kanen, Bas de Leeuw, Boudewijn Piscaer, 

Frank Nauws, Frits van der Schans, Hester Klein Lankhorst, Tobias Dander en Willem 

Schramade. 

 

Combi-werkgroep Duurzame Economie: Simon Kalf en Gerrit Kingma (trekkers uit 

thema-afdeling D66 Duurzaam respectievelijk D66 Economie 2012), Mark Sanders, plus 

actieve werkgroep- en bestuursleden uit beide thema-afdelingen.  

 

Thema-afdelingsbestuur (t/m januari 2013): Linda Carton (vz), Marco Witschge (vice vz), 

Simon Kalf (secr), Dirk Zijp (penningmeester), Matthijs Sienot (communicatie), Paul 

Gubbens (lid).  



- D66 Duurzaam Deltaplan voor een nieuwe Welvaart -  

- 29 - 
 

Thema-afdelingsbestuur (vanaf januari 2013): Pier Vellinga (vz), Linda Carton (secr), 

Dirk Zijp (penningmeester), Matthijs Sienot (communicatie), Remko Zuidema (werkgroep 

Grondstoffen), Pieter Minderhoud (werkgroep Duurzaam landgebruik en biodiversiteit), 

Joost Gerdes (Energie en Klimaat).   

 


