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Thema-afdelingsbijeenkomst D66 Duurzaam op 12 september 2015 in de Bergkerk, Amersfoort 
Verslag door Juliëtte Bos en Linda Carton.  
 
Opening 
 
Bart Huijdts, fractievoorzitter van D66 Amersfoort,  opent de bijeenkomst en heet de deelnemers welkom. 
Hij vertelt over zijn stad: Duurzaamheid is niet alleen iets waar grijsharige ingenieur zich mee bezig houden; 
ook studenten aan ArteZ Hogeschool voor de Kunsten en andere jongeren bedenken innovaties met 
bijvoorbeeld wearable gadgets, duurzame fashion en smogtorens. 
 
D66 Amersfoort  heeft ook duurzaamheid tot een van haar thema’s gemaakt: er wordt gestreefd om van 
Amersfoort een CO2-neutrale stad en een afvalloze stad te maken, een stad sterk in zonnepanelen. Veel 
projecten komen van onderaf, wat goed past in het streven naar meer burgerparticipatie. Gerard Smakman 
vult Bart Huijdts aan met concrete voorbeelden. 
 
ALV, bestuurszaken 
 
Bestuurslid Communicatie Matthijs Sienot is raadslid in Utrecht geworden, hij heeft in de zomer afscheid 
genomen van het bestuur van TA D66 Duurzaam vanwege drukke baan en werkzaamheden. Hij blijft zich 
actief inzetten als raadslid, en zal werken aan een “tweede ring” met raadsleden en statenleden  die 
effectief samenwerken met de thema-afdeling D66 Duurzaam. 
 
Juliette Bos zal hem opvolgen: ze stelt zichzelf voor. Ze zal er aan werken om de thema-afdeling nog 
zichtbaarder te maken op sociale media. En ook successen op duurzaamheidsgebied, zoals een voorbeeld in 
Drenthe, ook door goede communicatie verder te brengen. 
 
Linda Carton kondigt aan dat ze afbouwt en afscheid zal nemen als secretaris bij een volgende ALV.  Ze 
geeft aan na 7 jaar actief te zijn geweest, en 6 jaar als bestuur zeer intensief de thema-afdeling te hebben 
opgebouwd,  er nu met 3 kinderen en een baan er grenzen in zicht komen. Om te voorkomen dat er dit jaar  
zaken verwaarloosd dreigen te gaan worden (gezin/baan/bestuur thema-afdeling)  draagt ze haar functie 
over aan een opvolger.  Gelukkig is er een opvolger gevonden! Linda zal haar inwerken. 
 
Presentatie over TTIP door Dennis van Berkel 
 

De discussie over TTIP is sterk gepolitiseerd. Dat is jammer, 
want daardoor raakt het feit dat groene groei en nieuwe 
welvaart belemmerd worden door TTIP ondergesneeuwd.  
 
TTIP is een verdrag dat tussen Europa en de VS gesloten gaat 
worden, in feite tussen twee tegenstelde systemen die 
verschillende belangen behartigen. In Europa worden 
gedeelde publieke belangen door de staat behartigd en, 
belangrijk, er geldt een voorzorgsbeginsel als primair 
grondbeginsel. Dat laatste houdt in dat als de veiligheid van 
een innovatie niet gegarandeerd kan worden, de innovatie 
niet wordt geïmplementeerd. In de VS gelden juist de private 

belangen heel sterk, met weinig tot geen regulering. Een innovatie wordt pas verboden als de 
schadelijkheid ervan bewezen is. 
 
TTIP draait vooral om handel en investering. Per beleidsgebied moeten verschillen in regelgeving worden 
weggenomen. Als TTIP doorgaat, komt er een regulatory council dat als een soort TTIP-tribunaal gaat 
opereren. De ambtenaren van dit ‘tribunaal’ hebben een achtergrond in,  en zijn geïnteresseerd in handel; 
niet in duurzaamheid of volksgezondheid.  
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Een belangrijk probleem met TTIP is: “TTIP changes not what we do, but how we do things. The problem is 
that the how changes the what.” TTIP verandert dus de procedures.  
 
Wat betreft het succesvol invoeren van TTIP is de liberalisering er al in Europa, alleen de gespecialiseerde 
wetten ontbreken. Als de invoering van TTIP net zo verloopt als de invoering van de Europese Monetaire 
Unie, wordt een groene economie bemoeilijkt. Er wordt in twee “silo’s” gewerkt (ook wel “twee 
discoursen”).  De silo van Liberalisering (van markten, van de energiemarkt, WTO, etc)   versus de silo van 
Publieke Belangen.  Die eerste silo heeft inmiddels een Europese Munt bewerkstelligt. De silo van het 
Publiek Belang heeft nog geen Politieke Unie bewerkstelligt op EU-niveau. Publieke belangen worden 
geborgd door normstellingen, gespecialiseerde wetten. Door deze gescheiden werelden  blijven 
duurzaamheidscriteria en milieubelangen  ondergeschikt aan het dominante  discourse uit de economische 
silo,  met het disfunctionerend ETS systeem als voorbeeld.  
Om een groene economie te bereiken moet de economie niet alleen beschermd worden, maar ook 
hervormd. Hier kan een taak voor TTIP liggen door het te veranderen in een “treaty for sustainable 
development”, de voorzorgsmaatregel hierin op te nemen en waarden als basis voor politieke beslissingen. 
 
Uiteraard was deze lezing voer voor een uitgebreide discussie. Pier Vellinga leidt het debat.  
 
Column Jan Terlouw 
 

De politiek moet orde scheppen in de samenleving via allerlei 
vormen. Beginselen kunnen snel dogma’s worden, dus 
moeten deze beginselen wel aan discussie onderhevig blijven. 
Kapitalisme moet door de politiek in de gaten gehouden 
worden, omdat anders de wet van de jungle gaat gelden in 
ons economische systeem. Ieder levensproces heeft energie 
nodig die niet meer teruggegeven kan worden aan de 
omgeving, dus is het belangrijk dat deze energie uit duurzame 
bronnen afkomstig is. TTIP valt moeilijk te vervlechten met de 
energietransitie, dus ook hier moet de overheid scherp 
toezicht houden. Terlouw: “Ik was in de jaren ’70 zelf zeer 

voor liberalisering, innovatie en het bedrijfsleven. Maar nu zijn de uitdagingen anders, nu is een sterke 
overheid nodig.” Een overheid kan de macht van de gigantische kapitaal-accumulaties in de wereld 
doorbreken. De politiek is buitengewoon belangrijk om de samenleving te ordenen. 
 
Lezing Nul op de Meter 
 

Zonder radicale innovatie komen we er niet. Een voorwaarde 
voor een duurzamere samenleving is dat veel zaken 
aangepakt moeten worden. Mooie voorbeelden hiervan zijn 
de Stroomversnelling Huur, Stroomversnelling Koop en 
Stroomversnelling Noord-Brabant. Systeemverandering is 
noodzakelijk: bestuurlijk lef en urgentie de randvoorwaarden 
voor radicale innovatie. Een mooi voorbeeld hiervan is 
afgelopen voorjaar door Pechtold gegeven, die erop wees 
dat provincies miljarden te besteden hebben: doe daar iets 
mee boven de politiek uit! 
 
In Brabant wordt nu hard gewerkt om de Brabantse 

woningvoorraad in 2050 energieneutraal te hebben, samen met ‘onze’ gedeputeerde Anne-Marie Spierings 
(tevens bestuurslid D66 Duurzaam). In de praktijk komt dit neer op 100 huizen per dag! Daarvoor is wel een 



3 
 

bepaalde structuur en rust nodig. Veel dingen worden echter geregeld in de sociale onderstroom, wat erg 
bijdraagt. Radicale innovatie qua techniek en gedrag zijn nodig om het streven te bewerkstelligen. 
 
Wat heeft D66 Brabant concreet gedaan? Ten eerste is er ruimte gecreëerd voor het opbouwen van een 
vertrouwensband. De markt is geholpen, en ordening en vertrouwen is geboden. Financiering van het 
energieneutraal maken van woningen moet vergemakkelijkt worden en landelijk zou een wetsvoorstel 
garantiestelling ingediend moeten worden. 
 
Ronde tafel: one-liners voor Alexander Pechtold 
 

Tijdens de ronde tafelsessies is de ALV in vier groepjes opgesplitst 
om one-liners betreffende het thema ‘duurzaamheid’ te bedenken, 
die via Stientje van Veldhoven bij Alexander Pechtold aangeleverd 
worden. Ieder groepje had zijn eigen benadering van het thema, 
maar er zijn veel goede ideeën uit voortgekomen, die via Maurits 
naar Stientje gemaild zijn.  
 
 
 
 

Een paar inputs: 

 De schaal van de oplossing moet op dezelfde schaal als het probleem zijn: ‘alle kleine beetjes helpen’  
geeft weliswaar een goed gevoel, maar het geeft ook alleen een klein resultaat. Alle kleine beetjes 
helpen niet voldoende, de Staat moet grootschalig inzetten op: energiebelasting vervangen door 
koolstofbelasting,  en alle vormen van subsidie voor fossiele brandstoffen afschaffen.  

 Sluit met beleid aan op Duitsland: zij kunnen het wel op grote schaal.   

 Van onderop kan een hoop, maar het is nog geen 5% van wat we moeten doen. Mik dus niet alleen op 
bottom-up.   Vanuit Europa komt er ook veel.  Nu nog van de Nederlandse regering. 

 Voer een duurzame taks-shift uit: geen verhoging maar een verschuiving van belasting is nodig om de 
prikkels  daar te leggen waar ze moeten liggen: de vervuiler betaalt,  in plaats  van de gemeenschap.  

 D66 zegt vaak dat ze geen GroenLinks wil worden.  Maar ze wordt inmiddels door velen gezien als “VVD 
Light”.   Met als het erop aan komt een licht, lichtgroen kleurtje. Terwijl de verkiezingsprogramma’s 
hameren op duurzaamheidshervormingen.   

 Geef duurzaamheid echte prioriteit, zet er dingen voor aan de kant.  

 Herhaling van de boodschap is nodig, blijf tamboereren. 
 
Maurits Hekking, Jan-Willem Kanters, Anne-Marie Spierings en Juliette Bos doen verslag van de input die uit 
hun rondetafelgesprekken naar voren zijn gekomen, deze zijn helaas niet allemaal in dit verslag beland.  
 
Overhandiging Energietransitie document.  
 

Tenslotte overhandigde Jan-Willem Kanters het Energietransitie 
document aan Stientje, met een actuele uitwerking van een 
transitieplan  vanuit de expertwerkgroep Energietransitie, met 
bijzondere dank aan Simon Kalf.  Er is anderhalf jaar aan gewerkt, 
ondermeer in overleg met Stientje, vandaag wordt het eerste 
‘officiele exemplaar’ overhandigd.  Het document komt op de 
website van www.d66duurzaam.nl    
 


