
D66
schoner
Sterker, slimmer,

Een D66-visie 
op duurzaamheid

Stientje van Veldhoven 
D66 Tweede Kamerfractie 

Oktober 2015



2

         

Beste democraat,
 
Duurzaamheid zit in de haarvaten van onze partij. Daarmee is het ook een centraal onderdeel 
van mijn dagelijkse werk als Tweede Kamerlid voor D66. Maar duurzaamheid is tegelijkertijd 
een begrip dat voor veel mensen in Nederland, en niet in de laatste plaats voor veel D66-
partijleden, inmiddels vele betekenissen kent. Waar staat duurzaamheid tegenwoordig voor? 
Wat verstaan we er wel, en wat verstaan we er niet (meer) onder?
 
Voor mij betekent duurzaamheid dat iets houdbaar is op de lange termijn. En voor ons 
economische model betekent dit dat we moeten veranderen. Want de huidige groei van de 
wereldbevolking en haar welvaart en de uitputting van grondstoffen en biodiversiteit zijn op 
de huidige wijze niet houdbaar.
 
De verandering die nodig is, is voor mij samen te vatten in drie woorden: sterker, slimmer 
en schoner. Het stuk dat voor u ligt analyseert de problematiek, schetst onze visie op 
duurzaamheid, gaat in op wie welke rol speelt bij het realiseren van duurzaamheid en 
benoemt een aantal concrete acties waar D66 zich hard voor kan maken.
 
Het is niet gemakkelijk geweest om in de hectiek van de dagelijkse politiek tijd te vinden voor 
het schrijven van dit stuk. Ik wil dan ook iedereen die hier hard aan heeft meegewerkt heel 
hartelijk bedanken! Of het nu ging om de analyse, de link naar het D66 gedachtengoed, de 
juiste woorden of de opmaak van de tekst, zonder jullie had deze duurzaamheidsvisie er nu 
niet gelegen!
 
Duurzaamheid is en blijft een van de pilaren waarop onze partij is gebouwd, en eentje die aan 
belang zal winnen in de toekomst. Mede dankzij jullie zit ons gedachtegoed op dit terrein nu 
niet alleen meer in ons hoofd, maar staat het ook op papier.
 
Veel dank daarvoor!
 
Stientje van Veldhoven
Tweede Kamerlid D66

 

De belangrijkste opdracht voor de politiek is vooruit kijken. Zorgen dat de maatschappij 
toekomstbestendig is. Dat welzijn en welvaart ook voor onze kinderen en kleinkinderen zijn 
gewaarborgd. Duurzaamheid staat daarin centraal. Vaak wordt een onderscheid gemaakt 
tussen ecologische en economische duurzaamheid. Maar als je echt vooruitkijkt, dan zie je 
dat die twee elementen in elkaars verlengde liggen. 

In een wereld die groeit naar ruim negen miljard mensen, die allen een snel stijgende 
welvaart én consumptiepatroon zullen hebben, zal geen ruimte zijn voor bedrijven die níet 
duurzaam produceren. Sterker verwoord, duurzaamheid wordt een beslissende factor voor 
de concurrentiekracht van bedrijven en landen. De elektrische auto is straks op alle gebieden 
superieur aan de benzine- of dieselauto. En het land dat draait op duurzame energie zal 
miljarden besparen ten opzichte van diegene die dat niet doet. Duurzaamheid is dus geen 
kostenpost, geen extraatje dat je doet als je toevallig even wat geld over hebt. Nee, duurzaam 
(oftewel sterker, slimmer en schoner) produceren is de enige garantie op welzijn en welvaart 
in de toekomst. Elke economische strategie zou er mee moeten beginnen.

Dat is wat mij betreft de kernboodschap van de duurzaamheidsvisie van D66. Verduurzamen 
is een keiharde, economische noodzaak. En daar krijgen we dan een groenere, schonere, 
mooiere én veiliger wereld gratis bij.
 
Gerben Jan Gerbrandy
D66 europarlementariër 
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Inleiding

Hoe je het ook wendt of keert, onze omgang met energie zal de komende decennia ingrijpend 
veranderen. Of het nu komt door de onrust in gebieden die onze energie leveren, zoals Rusland en 
het Midden-Oosten, door de oprakende voorraden aan grondstoffen, of door de verandering van ons 
klimaat: we zullen in de toekomst onze huizen anders moeten verwarmen en onze auto’s anders 
moeten aandrijven.

Dat klinkt lastig. Al dat hervormen vinden mensen vaak maar gedoe. Maar als we het slim aanpakken, 
kan een groene omslag in onze energievoorziening de veiligheid en welvaart van mensen in 
Nederland, Europa en wereldwijd enorm vergroten. Door nu over te schakelen op hernieuwbare 
energie uit wind, water en zon, zetten we dictators een hak. Niet langer zijn we dan voor onze 
energie afhankelijk van Rusland of het Midden-Oosten. Daarnaast kunnen we duizenden banen 
scheppen, als we voorop lopen in de wereld met nieuwe technieken om energie te winnen. De 
omstandigheden zijn ideaal: we hebben een hoog opgeleide beroepsbevolking en voldoende water, 
zon en wind om volop te experimenten met nieuwe technologie. 

Groen en groei kunnen dus prima samen gaan. Sommige politieke partijen en NGO’s willen dat we 
minder consumeren, om zo een schonere wereld achter te laten aan onze kinderen. D66 wil juist 
anders consumeren. Waarom zouden we een terrasverwarmer verbieden, als we hem ook kunnen 
laten draaien op duurzame energie? Waarom minder auto rijden, als autorijden ook kan zonder 
broeikasgassen of fijnstof uit te stoten? Waar anderen kiezen voor stilstand of achteruitgang, kiest 
D66 voluit voor innovatie om onze planeet prettiger en schoner te maken. 

Om dat te doen, moeten we op twee fronten stappen zetten. Op het gebied van energie: we 
moeten slimmer met onze energie omgaan, door energieverspilling te voorkomen, en nieuwe 
schone energiebronnen te ontwikkelen. En op het gebied van grondstoffen: ook daar gaat het om 
het voorkomen van verspilling (incl voedselverspilling en het uitputten van onze biodiversiteit) en 
moeten we alternatieve grondstoffen ontdekken en ontwikkelen, die volledig hernieuwbaar zijn.   

Dat vraagt om grote veranderingen. Zoals we de zorg, de sociale zekerheid en het pensioenstelsel 
klaar moeten maken voor de toekomst, zo moeten we ook de economie hervormen, om volgende 
generaties dezelfde welvaart en kansen te geven als wij.

We kunnen optimistisch zijn. Mensen zijn ongelooflijk inventief. De afgelopen eeuw banden we polio 
uit, ontrafelden het DNA en bewandelden we de maan. En deze volgende uitdaging  - een economie 
die draait op grondstoffen die nooit opraken – kunnen we ook aan.  

Het stenen tijdperk eindigde niet door een gebrek aan stenen, maar doordat mensen een beter 
alternatief vonden. Een alternatief dat hen uiteindelijk meer welvaart bracht. Dat is de uitdaging waar 
we voor staan: het ontsluiten van nieuwe welvaart en werkgelegenheid. Een welvaart die veiliger, 
gezonder en eerlijker is en die onze samenleving toekomstbestendiger maakt. D66 gelooft dat het 
kan, en dat er voor ons en onze kinderen een betere wereld in het verschiet ligt. 

Deze notitie is een aanzet hiertoe. We schetsen een sociaal-liberale visie op duurzaamheid en groei 
in hoofdstuk 1, analyseren de krachten die op dit moment spelen in de wereld in hoofdstuk 2, en 
schetsen kansen voor de Nederlandse economie in hoofdstuk 3.  In hoofdstuk 4 schetsen we ons 
doel: een sterkere, slimmere en schonere economie. Tot slot volgen onze conclusies. 
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Hoofdstuk 1

Het Sociaal-Liberale perspectief op duurzaamheid en groei

D66 streeft als sociaal-liberale partij naar een wereld waarin ieder individu de mogelijkheid en 
vrijheid heeft zich maximaal te ontwikkelen. Dat kan alleen als de ontwikkeling van de één niet ten 
koste gaat van de vrijheid van de ander. Vaak gaat dit vanzelf, omdat mensen elkaar nodig hebben 
of zich betrokken voelen bij elkaar. Op andere vlakken stellen we met elkaar in wetgeving vast waar 
we de grens trekken. 

De laatste decennia krijgt deze “vrijheid in verbondenheid”1 nog een extra dimensie. D66 wil namelijk 
zorgen voor solidariteit tussen generaties. Vrijheid en economische welvaart voor mensen nu én in 
de toekomst. Daarom zet D66 in op hervorming van de zorg en het pensioenstelsel, maar ook op 
het op orde krijgen van de overheidsfinanciën. Maar er is meer nodig. 

Voor onze basisbehoeften als voedsel, water, medicijnen en energie zijn we afhankelijk van natuurlijke 
grondstoffen. Maar de hoeveelheid is geen vaststaand gegeven. Innovatie en wetenschappelijke 
ontdekkingen zorgen er bijvoorbeeld voor dat we tegenwoordig meer voedsel per hectare kunnen 
produceren dan in de tijd van Thomas Malthus2, die dacht dat de wereldbevolking zou krimpen door 
een gebrek aan landbouwgrond. Toch zien we de laatste decennia dat de consumptie veel sneller 
groeit dan de efficiëntie van de productie. We teren dus in op het bezit van volgende generaties. Zij 
kunnen deze grondstoffen immers niet meer gebruiken voor hun eigen welvaart.3

  
Sommige politieke partijen en NGO’s stellen daarom dat het allemaal een tandje minder moet. Dat we 
niet meer moeten streven naar economische groei, omdat dit alleen maar zou leiden tot overbodige 
en niet-duurzame consumptie. Dat zien wij anders. Nieuwe economische groei is zelfs noodzakelijk!

Groei is nodig om de stijgende uitgaven aan zorg, welzijn en onderwijs te blijven betalen. Maar 
groei is ook de zuurstof van onze samenleving en zorgt voor dynamiek. Het biedt uitdaging en 
kansen voor vrije geesten. Groei creëert nieuwe bedrijvigheid, nieuwe banen en nieuwe oplossingen 
voor oude problemen. Zonder groei geen vernieuwing. Een maatschappij zonder groei staat stil. 
Materieel, maar ook mentaal. 

Dat wil nog niet zeggen dat alle groei goed is. Van het verkopen van je gasvoorraad word je tijdelijk 
rijker, maar het is geen echte groei. Echte groei ontstaat door meer met minder te maken. Groei 
door waarde toe te voegen. Groei door meerdere soorten meerwaarde realiseren. Groei is immers 
uit te drukken in meer dan alleen directe BNP groei. Zo leidt een daling van de kosten van de 
gezondheidszorg nu nog tot daling van het BNP, en het extra verbranden van aardgas tot een 
groei ervan. Terwijl het eerste een teken is van hogere levenskwaliteit en het tweede bijdraagt aan 
klimaatverandering. Op initiatief van D66 en GroenLinks wordt er daarom een parlementair onderzoek 
gedaan naar het welvaartsbegrip. Zo maken we het meten van welvaart toekomstbestendig en 
baseren we ons beleid niet meer op meetmethoden die niet meer bij deze tijd passen.

1  De Hans van Mierlo stichting heeft dit gedachtengoed van “vrijheid in verbondenheid” uitgewerkt in de publicatie 
“Naar een duurzame en harmonieuze samenleving” (2008).
2  Brits demograaf en econoom, 1766 – 1834.
3  Zie bijvoorbeeld de Global Environment Outlook (2012) van de UN Environment Programme: http://www.unep.org/
geo/pdfs/GEO5_SPM_English.pdfEEA (2015) The European environment — state and outlook 2015: synthesis report. 
Digitaal beschikbaar via: http://www.eea.europa.eu/soer

http://www.unep.org/geo/pdfs/GEO5_SPM_English.pdf
http://www.unep.org/geo/pdfs/GEO5_SPM_English.pdf
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D66 streeft naar groei die toekomstvast is. Dat is groei die voortkomt uit structurele verbeteringen 
van productiviteit en innovatie. In maatschappelijke zin betekent dit dat groei niet gebaseerd moet 
zijn op de uitbuiting van mensen, waar dan ook ter wereld. En ecologisch betekent het dat groei 
gebaseerd moet zijn op herbruikbare of hernieuwbare grondstoffen.  

Ons huidige economische model is verre van toekomstvast. Maar D66 is er van overtuigd dat onze 
economie sterker, schoner en slimmer kan. Dat gaat niet vanzelf en dat gaat ook niet van vandaag 
op morgen. Er staan immers grote gevestigde belangen op het spel. Zowel binnen landen als tussen 
landen. 

Om de verandering in te zetten moeten we de spelregels veranderen en schone en slimme productie 
belonen. De Nederlandse economie is een open economie en onderdeel van de interne markt van 
de Europese Unie. Dus liggen veel oplossingen in Europa, maar niet alléén daar. Ook in Nederland 
moeten we aan de slag. Landen als Denemarken en Duitsland laten zien hoe dat kan.

Met slim inkoopbeleid, heldere normen en fiscale prikkels, kunnen we innovatieve schone 
technologie, groene energie en circulaire economie stimuleren. Daarnaast zullen we als land 
wendbaarder moeten worden. We moeten talent ontwikkelen, aantrekken en uitdagen om onze 
kansen te kunnen verzilveren. Hoe we dit kunnen doen, is onder meer uiteengezet in de D66-notitie 
“Nieuwe Groei”.4 

D66 vertrouwt dus op de kracht en energie van mensen en ondernemers, maar we realiseren ons 
ook dat de overheid haar rol als marktmeester opnieuw moet definiëren. We zullen opnieuw met 
elkaar moeten vastleggen waar we de grens trekken tussen de vrijheid van nu en de kansen van 
morgen. Hoe vrij zijn wij om vandaag goedkope kolenstroom te gebruiken als we daarmee – door 
de hoge uitstoot en de effecten daarvan voor klimaatverandering (stijging van de zeespiegel) – aan 
onze kleinkinderen de rekening van een flinke dijkverhoging presenteren?  
 
D66 erkent de urgentie van de uitdagingen die voor ons liggen en beseft dat de transitie er één zal zijn 
van pionieren. Maar met heldere ambities voor de beperking van klimaatverandering, behoud van 
biodiversiteit en duurzame winning en hergebruik van grondstoffen streven wij naar een structurele 
versterking van onze economie, gebaseerd op schone en slimme groei. 

In de volgende hoofdstukken, gaan we hier nader op in.

4  D66-Tweede Kamerfractie (2014). Nieuwe Groei https://d66.nl/content/uploads/sites/2/2014/06/D66-Nieuwe-Groei.pdf

https://d66.nl/content/uploads/sites/2/2014/06/D66-Nieuwe-Groei.pdf
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Hoofdstuk 2

De wereld om ons heen
 
Driehonderd jaar geleden pompte Thomas Newcomen5 voor het eerst water uit een mijn met een 
stoommachine. Een historische stap, want spierkracht was hierdoor niet langer nodig. Sinds die 
tijd hebben machines langzaam maar zeker meer taken van mensen overgenomen en ongekende 
welvaart gebracht voor een groot deel van de wereldbevolking. Dat deel wordt steeds groter, 
gelukkig. Het doel van D66 is dan ook om iedereen meer welvaart te bieden. Maar we moeten ook 
eerlijk zijn: dat doel is onbereikbaar als we doorgaan op de oude weg, met energie en grondstoffen 
die langzaam opraken en steeds duurder zullen worden. De prijs van energie, zowel financieel als 
ecologisch, zal onze economische groei beperken. Uiteindelijk kan dit zelfs tot krimp leiden. 

En wat te denken van het recht om te genieten van een schone wereld? De industriële groei van de 
laatste decennia heeft grote gevolgen. Het Europees Milieuagentschap becijferde dat Europa’s industriële 
luchtvervuiling de maatschappij 59 miljard euro per jaar kost, onder meer door vroegtijdig overlijden, 
ziekenhuisopnames en teruglopende landbouwopbrengsten.6 Wat D66 betreft, is dit niet de juiste weg.  

Economische groei is belangrijk, om armoede te bestrijden en mensen overal in de wereld de kans 
te geven zichzelf te ontwikkelen. Maar het is alleen een antwoord op wereldproblemen als die 
economische groei ook toekomstvast is. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dan ook dat 
onze welvaart alleen veilig kan worden gesteld op de lange termijn, als we rekening houden met de 
grenzen van het natuurlijk kapitaal.”7  

We moeten dus groeien, maar wel groen. Daarom wil D66 toe naar nieuwe welvaart. In dit hoofdstuk 
worden mondiale ontwikkelingen verkend die relevant zijn voor de manier waarop we onze nieuwe 
economie vorm geven.  8

 

5  Brits uitvinder (1663 – 1729) die de eerste praktisch werkende stoommachine heeft uitgevonden.
6  EEA (2014). Costs of air pollution from European industrial facilities 2008-2012. Pagina 8. http://www.eea.europa.eu/
publications/costs-of-air-pollution-2008-2012 
7  PBL (2012). Voorwaarden voor de vergroening van de economie van Nederland. Pagina 5. http://www.pbl.nl/sites/de-
fault/files/cms/publicaties/PBL_2012_Voorwaarden-voor-vergroening-van-de-economie_500209003.pdf    
8 New IRENA Report. 7.7 Million People Worldwide Are Employed by Renewable Energy. Digitale beschikbaar via: http://irena-
newsroom.org/2015/05/19/7-7-million-people-worldwide-are-employed-by-renewable-energy-new-irena-report/ 

Banen in duurzame energie 
2014

Wereldwijd totaal: 7.7 miljoen banen8

Bio-energie 

Geothermisch

Hydro-energie

Zonne-energie

Windkracht

=  50.000 banen

http://www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012
http://www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2012_Voorwaarden-voor-vergroening-van-de-economie_500209003.pdf
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2012_Voorwaarden-voor-vergroening-van-de-economie_500209003.pdf
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Bedrijven lopen voor op regeringsleiders
Keken we vroeger naar staatshoofden om te weten hoe de toekomst eruit zou zien, tegenwoordig 
zijn we beter af bij het bedrijfsleven. Daar vindt de echte innovatie plaats. Unilever heeft zichzelf 
in haar Sustainable Living Plan9 als doel gesteld om de omzet te verdubbelen en tegelijkertijd de 
ecologische impact van haar producten met de helft te verlagen. Puma geeft klanten informatie 
over de ecologische kosten van de schoen die ze maken.10 Internationale allianties zoals de World 
Council on Sustainable Business stellen zichzelf ambities die hoger liggen en verder gaan dan tot 
nu toe is afgesproken in internationale verdragen.11 En bedrijven en NGO’s werken samen aan 
afspraken over duurzame productie van grondstoffen als palmolie en soja. 

Nieuwe ondernemers grijpen kansen in de schone economie
Tal van kleine en grote bedrijven bouwen al aan de schone economie, en met succes. Het cradle-to-
cradle principe wordt meer en meer toegepast. Duurzame technologieën worden in razend tempo 
goedkoper en efficiënter. Oude producten worden aan de lopende band vervangen door nieuwe, 
minder belastende versies. 

Het klimaat verandert
De grootschalige stook van olie, gas en kolen heeft tot concentraties broeikasgassen in de atmosfeer 
geleid die zich niet eerder in de geschiedenis van de mens hebben voorgedaan. Zware regens, 
lange droogte, orkanen en zeespiegel- en temperatuurstijgingen zijn gevolgen die we steeds vaker 
zullen zien.12 De effecten van de klimaatverandering worden als eerste in de landbouw en in kust- en 
stroomgebieden ervaren, maar zullen uiteindelijk overal ter wereld hun impact hebben. De gevolgen 
zijn groot voor onze voedselzekerheid, onze gezondheidszorg en onze economie. Daarnaast 
vergroten ze ook de instabiliteit tussen landen en regio’s. 

9  Unilever (2015) Duurzaam leven. Digitale beschikbaar via: http://www.unilever.nl/duurzaamleven/uslp/
10  The Guardian (8 oktober 2012). Puma scales up environmental profit and loss reporting to a product level. Digitaal 
toegankelijk via: http://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/puma-scales-up-environmental-profit-loss-pro-
duct
11  Zie bijvoorbeeld het plan Action 2020 van de WBCSD. Digitaal toegankelijk via: http://www.wbcsd.org/action2020.aspx
12  IPCC (2013). Climate Change 2013: The Physical Science Basis.  Digitaal toegankelijk via: http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/ 

Het MKB als groene innovatiemotor 

D66 wil ondernemers helpen hun aandeel op die groeiende clean-tech markt te veroveren of 
hun kosten voor energie en grondstoffen te verlagen door: 

Een experimenteerartikel – op basis waarvan knellende regelgeving omzeild kan worden 
om te bewijzen dat een  bepaald product daar niet mee in strijd is. 

Een jaarlijkse handelsmissie in het teken van duurzame bedrijven

Het toekomstfonds voor duurzame economische groei (op basis van de aardgasbaten), 
dat mogelijkheden biedt voor financiering 

Het gemakkelijker te maken om als kleine ondernemer je eerste werknemers 
aan te nemen

http://www.unilever.nl/duurzaamleven/uslp/
http://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/puma-scales-up-environmental-profit-loss-product
http://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/puma-scales-up-environmental-profit-loss-product
http://www.wbcsd.org/action2020.aspx
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/
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Meer mensen verdienen steeds meer geld
We zien een groeiende wereldbevolking met een groeiende behoefte aan water, voedsel en 
grondstoffen. Naar verwachting groeit het aantal mensen op aarde door naar 9,6 miljard mensen 
in 2050.13 Er zijn niet alleen meer mensen, zij consumeren gemiddeld ook meer. Door hun 
toegenomen welvaart maken ze aanspraak op betere huizen, meer auto’s en meer vlees.14 Volgens 
het Internationaal Energie Agentschap stijgt de vraag naar energie dan ook razendsnel.15 

Het laaghangend fruit raakt snel op
Gemakkelijk winbare grondstoffen, energie en water worden schaars. Daardoor worden de kosten 
van het winnen steeds hoger.16 We moeten steeds op zoek naar grondstoffen op plaatsen waar we 
dit eigenlijk liever niet zouden doen, zoals in bewoonde regio’s of kwetsbare natuurgebieden. We 
gaan steeds dieper, hoger, kouder en heter om die grondstoffen te zoeken, waarbij we richting het 
punt gaan dat het een liter olie kost om een liter olie op te pompen. 

Landen stellen hun nationale belangen veilig
De machtsbalans in de wereld verschuift. Landen proberen hun kwetsbaarheid te beperken. 
China richt zich sterk op Afrika om de aanvoer van voldoende grondstoffen zeker te stellen. De VS 
voorziet in haar eigen energiebehoefte door schaliegas en -olie te winnen. Ondertussen importeert 
Europa jaarlijks voor 500 miljard euro aan fossiele brandstoffen. En zonder maatregelen neemt de 
afhankelijkheid van energie-import uit landen als Rusland de komende jaren alleen maar toe. Niet 
alleen voor energie is Europa een grootschalige netto-importeur. Dat geldt ook voor grondstoffen. 

Mensen nemen het heft zelf in handen
Technologie heeft de wereld verkleind, maar ook vergroot. Via sociale media creëren mensen hun 
eigen “dorpsplein” met gelijkgestemden. Ze organiseren protesten, een campagne tegen microplastic 
of een wedstrijd energiebesparing. Tegelijkertijd kiezen mensen ook weer voor zeggenschap: ze 
willen eigen zonnepanelen en streekproducten. 

13  United Nations (2012). World Population Prospects, the 2012 revision.  http://www.un.org/en/development/desa/
publications/world-population-prospects-the-2012-revision.html 
14  In China wordt bijvoorbeeld inmiddels twee keer zoveel vlees gegeten als in de VS. Bron: http://www.earth-policy.
org/plan_b_updates/2012/update102
15  IEA (2014). World Energy Outlook 2014. Pagina 1-2 (executive summary). http://www.iea.org/Textbase/npsum/WEO-
2014SUM.pdf
16  IEA (2014). World Energy Outlook 2014. Pagina 4-5 (executive summary). “The shift towards more capital-intensive technologies 
and high fossil fuel prices lead to increasing average electricity supply costs and end-user prices in most countries in the world.” 

Afschaffen van energiebelasting op groene stroom

D66 ziet een toekomst waarin mensen geen maandelijkse rekening van een fossiele centrale 
meer betalen, maar investeren in de opwek en opslag van hun eigen energie. Waardoor ze 
zelf kiezen voor waterkracht uit Noorwegen, windmolens op zee of zonnepanelen op het eigen 
dak. Daarnaast betalen we samen de kosten voor een stabiel netwerk zodat er nooit een tekort 
aan energie ontstaat.

D66 wil dan ook een radicale verandering van de energiebelasting: afschaffen 
van de belasting op schone energie voor mensen die zelf investeren in de 
opwek van hun eigen schone energie. 

http://www.un.org/en/development/desa/publications/world-population-prospects-the-2012-revision.html
http://www.un.org/en/development/desa/publications/world-population-prospects-the-2012-revision.html
http://www.earth-policy.org/plan_b_updates/2012/update102
http://www.earth-policy.org/plan_b_updates/2012/update102
http://www.iea.org/textbase/npsum/weo2014sum.pdf
http://www.iea.org/textbase/npsum/weo2014sum.pdf
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Hoofdstuk 3

Kansen voor de Nederlandse economie

De mondiale trends zijn helder. Maar hoe versnellen we de broodnodige verandering? De wereld 
van vandaag kent immers de nodige freeriders: staten en bedrijven die het graag aan anderen over 
laten om hun verantwoordelijkheid te nemen. 

Voorlopers uit het internationale bedrijfsleven zijn simpelweg al begonnen te verduurzamen. Uit 
welbegrepen eigenbelang. Omdat multinationals gewend zijn op mondiale schaal te denken. Omdat 
zij als geen ander weten dat het interen op je (natuurlijk) kapitaal geen succesformule is.17 En 
omdat zij kansen zien in een nieuwe aanpak. Daarnaast zijn er eindeloos veel kleine innovatieve 
ondernemers – die elektriciteit aftappen van levende planten, die olie maken van oud plastic, die een 
douche maken waar je eindeloos onder kunt blijven staan, die papier of plastic maken uit olifantsgras 
of plantenpotten uit melkzuur die vergaan in de grond. 

Maar deze grote en kleine pioniers lopen tegen de barrières van een oud systeem aan, dat een 
deel van hun toegevoegde waarde niet (h)erkent. Omdat vervuiling nog nauwelijks bij de prijs van 
producten is inbegrepen en omdat geopolitieke onafhankelijkheid een vanzelfsprekendheid lijkt. 
Leaders of industry zoals de CEO’s van Nederlandse multinationals als Unilever, DSM en Philips 
vragen dan ook al jaren om meer betrokkenheid van de politiek en overheid.18 D66 wil die barrières 
slechten door vervuiling te beprijzen en efficiëntie te belonen, door afval als grondstof te erkennen, 
en door geopolitieke (on)afhankelijkheid onderdeel te maken van onze strategische keuzes in 
energie- en grondstoffenpolitiek. Als we dit doen, zal het onze economie versterken.

De stand van het land
Om in de toekomst concurrerend te zijn moet de Nederlandse economie innovatiever, efficiënter en 
schoner worden. De concurrentie staat niet stil in Duitsland, Denemarken, de VS en China. Toch is 
de uitgangspositie van Nederland goed. We hebben alles in huis om tot de koplopers van de schone 
economie te gaan behoren en nieuwe welvaart te geven aan onze inwoners. 

1. Nederland kent een gunstig vestigingsklimaat met een hoogopgeleide en vaak meertalige 
beroepsbevolking en moderne financiële instellingen. Nederland heeft bovendien een 
belastingstelsel waarin mogelijkheden bestaan om vervuilende activiteiten zwaarder te belasten 
en arbeid minder. Ook is Nederland gewend aan de inzet van fiscale maatregelen om efficiëntie 
en duurzaamheid te stimuleren.

2. Nederland heeft veel expertise op het gebied van innovatie. Innovatie komt zeker niet altijd 
van grote gevestigde spelers, maar ook vaak uit het MKB. Als het gaat om cleantech-bedrijven  
heeft Nederland een goede positie ten opzichte van andere landen.  Die positie wordt versterkt 
omdat Nederland, mede door zijn hoge bevolkingsdichtheid en relatief gemakkelijke acceptatie 
van nieuwe technologie door bedrijven, gezien wordt als een geschikte proeftuin. Vooral 
stedelijke gebieden willen graag koploper zijn in de transitie naar duurzaamheid en bieden 
ruimte om te experimenteren.   

17  PBL (2012) Voorwaarden voor de vergroening van de economie van Nederland. Pagina 5. “Door rekening te houden 
met de grenzen van het natuurlijk kapitaal kan de welvaart op lange termijn worden veiliggesteld”
18  Accenture (2013) The UN Global Compact-Accenture CEO Study on Sustainability 2013.  Pagina 12-13, 43-45   http://
www.accenture.com/Microsites/ungc-ceo-study/Documents/pdf/13-1739_UNGC%20report_Final_FSC3.pdf

http://www.accenture.com/Microsites/ungc-ceo-study/Documents/pdf/13-1739_UNGC%2520report_Final_FSC3.pdf
http://www.accenture.com/Microsites/ungc-ceo-study/Documents/pdf/13-1739_UNGC%2520report_Final_FSC3.pdf
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3. Nederland heeft de grootste Europese haven en is koploper op het gebied van logistiek en offshore.19 
In Europa wordt 40% van alle goederen over water en 25% van alle goederen over land door 
Nederlandse bedrijven vervoerd. Ook in  innovatie op transportgebied  loopt Nederland voorop. 

4. Nederland is sterk in landbouw en chemie. Dat biedt kansen voor de biobased economy, 
waarin biomassa de belangrijkste grondstof is.

5. Nederland heeft veel bestaande bouw. Dat is een sector waarin een groot potentieel ligt: voor 
energiebesparing, voor innovatie en voor werkgelegenheid. Bovendien verdienen investeringen 
in energiezuinigheid zichzelf snel terug. 

6. Nederland is goed in recycling en heeft daarom een uitstekende uitgangspositie in de circulaire 
economie. Nederland weet beter dan andere landen afval te gebruiken als grondstof. Niet 
alleen voor de verwarming van huishoudens, maar ook voor hoogwaardig hergebruik zijn 
afspraken gemaakt met het bedrijfsleven.

7. Nederland heeft een uitgebreid, grootschalig en fijnmazig gasnet. De hoge afhankelijkheid van 
oprakend aardgas is een uitdaging, maar de gasrotonde is vanuit geopolitiek oogpunt van groot 
belang. Zeker als nieuwe ontwikkelingen doorzetten, zoals het maken van gas op basis van 
windenergie.  

Toch staat Nederland ook voor een aantal belangrijke uitdagingen. 

1. Nederland gebruikt relatief veel 
grondstoffen en energie.2021 Onze export is 
sterk afhankelijk van energie-intensieve 
sectoren, die onder druk staan van 
wisselende energieprijzen en gunstige 
nationale regelingen in concurrerende 
landen. Door de toenemende schaarste 
aan fossiele brandstoffen en de 
veranderende machtsverhoudingen in 
de wereld is er voor Nederland in deze 
sectoren steeds minder perspectief. 
Ook ons eigen gas in Nederland raakt 

19  World Economic Forum (2015) The Global Competitiveness Report 2015-2016. Digitaal toegankelijk via: http://www3.
weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf 
20  Energy Information Administration. http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=nl
21  CBS (2015) Aardgasreserves in 15 jaar vrijwel gehalveerd. Digitaal toegankelijk via: https://twitter.com/statistiekcbs/
status/641115136737026048 

In 2030 3 miljoen huizen veel beter geïsoleerd. In 2050 alle woningen 
energieneutraal 

In onze huizen en kantoren gebruiken we ongeveer 1/3e van  al onze energie. 95% van onze 
huishoudens is afhankelijk van gas (bron:  Nationale Energieverkenning 2015). Schoner 
en slimmer wonen betekent huizen zonder energierekening. Door huizen goed te isoleren 
zijn ze warm in de winter en koel in de zomer- dat scheelt enorm in de energierekening. 
Bovendien stimuleert het innovatie, biedt het kansen aan ondernemers met nieuwe 
producten en levert het de bouw voor jaren en jaren aan werk op. De energie die 
na isolatie nog nodig is kan worden opgewekt met zonnepanelen op het eigen 
dak, of een aandeel in een windmolen elders. 

Aardgasreserves in 15 jaar vrijwel gehalveerd21

x miljard standaard kubieke meter

http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=nl
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op. Tegelijkertijd zijn Nederlandse huishoudens traditioneel erg afhankelijk van gas voor hun 
verwarming en daarmee kwetsbaar voor stijgende gasprijzen. Het gevaar dreigt dan ook dat we 
in dit scenario afhankelijk worden van grote gaslanden en hun leiders, zoals Poetin in Rusland. 
Ook berekende het CPB in 201022 dat als de olieprijs 20% stijgt, ons dat 0,4 procentpunt 
economische groei kost. 

2. Nederland heeft een overschot aan elektriciteitsproductie-capaciteit. Door de lage prijs op 
rechten voor het uitstoten van CO2 in combinatie met de lage kolenprijs en overvloed aan 
windenergie (uit Duitsland) staan efficiënte, schonere gascentrales uit. Het overschot aan 
energie gaat de komende jaren nog verder toenemen door de bouw van hernieuwbare 
energiecapaciteit. Met een toenemend aandeel duurzame energie zal er beter moeten worden 
ingespeeld op een fluctuerende energievoorziening, bijvoorbeeld door de vraag beter daarop 
af te stemmen, en capaciteit voor de opslag van energie te verwezenlijken. 

3. Nederland kent een grote veeteeltsector. Vlees- en zuivelproductie is een proces dat gepaard 
gaat met hoge kosten en een negatieve ecologische impact op onze omgeving. Dat is zo in 
Nederland zelf, door bijvoorbeeld de grote uitstoot van methaan, maar ook over de grens, 
door de import van bijvoorbeeld soja. Dat geldt ook voor de import van andere stoffen, zoals 
koffie, cacao en palmolie. Al met al ligt onze CO2-uitstoot ver boven het wereldgemiddelde. En 
vleesvervangers in Nederland produceren lost niet alles op, want de reserves aan bijvoorbeeld 
fosfaat, kalium en zink die essentieel zijn voor een productieve landbouw, zijn in handen van 
een klein aantal spelers buiten Europa.23

4. Financiële instellingen, zoals de Nederlandse pensioenfondsen, hebben vermogens 
geïnvesteerd in bedrijven over de hele wereld, inclusief de kolen-, olie- en gasindustrie. Het 
nemen van noodzakelijke maatregelen om klimaatverandering te beheersen en de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen betekent echter dat naar schatting bijna 70% van de fossiele 
reserves in de wereld onder de grond moet blijven.24 Een deel van de reserves die op de balans 
van bedrijven in de fossiele industrie staan worden daarmee op termijn waardeloos.

Kansen 
Door de stoommachine ging de molenaar failliet en door de computer kreeg de typiste ontslag. Maar 
niemand verlangt terug naar het trekpaard of de typemachine. Het alternatief is namelijk  vele malen 
beter. Ook bij een volgende economische verandering zullen er winnaars en verliezers zijn. Maar het 
zal de Nederlandse economie structureel sterker maken.25 Bovendien stoppen we met interen op een 
toekomst die niet de onze is. Wat niet wegneemt dat het hervormen van de economie nog lastige 
keuzes vergt. Maar laten we eerst eens kijken naar een aantal kansen voor de Nederlandse economie.  

Duurzame energie
De sterke groei van duurzame energie vraagt om veel nieuwe investeringen. De IEA voorspelt dat in 
2035 wereldwijd 60% van alle nieuwe investeringen wordt gedaan in duurzame energiebronnen.26 Ook 
dichter bij huis groeit het gebruik van duurzame energie. Energie Nederland verwacht dat de productie 

22  CPB (2010). Document 217 -  SAFFIER II. Pagina 85. www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/doc217.pdf
23  Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving (2014). Geopolitiek rond grondstoffen voor Landbouw en voedsel. Pagina 1-4. 
http://www.stuurgroepta.nl/rapporten/Geopolitiek_grondstoffen_landbouw_voedsel-Advies_EZ_EC-Analyse-2014-web.pdf
24  IEA (2014). World Energy Outlook 2014. Pagina 4. “No more than one-third of proven reserves of fossil fuels can be 
consumed prior to 2050 if the world is to achieve the 2°C goal”
25  PBL (2012). Voorwaarden voor de vergroening van de economie van Nederland. Pagina 16.
26  IEA (2014). World Energy Investment Outlook 2014: factsheet. Pagina 3. http://www.iea.org/media/140603_WEOin-
vestment_Factsheets.pdf 

http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/doc217.pdf
http://www.stuurgroepta.nl/rapporten/Geopolitiek_grondstoffen_landbouw_voedsel-Advies_EZ_EC-Analyse-2014-web.pdf
http://www.iea.org/media/140603_weoinvestment_factsheets.pdf
http://www.iea.org/media/140603_weoinvestment_factsheets.pdf
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van hernieuwbare energie tot en met 2020 100.000 
tot 200.000 bruto arbeidsjaren aan werk oplevert in 
Nederland.27 Met een groeiend aandeel duurzame 
energie kunnen we ook de maakindustrie in Nederland 
versterken. Zoals ASML een prominente plek heeft 
verworven als toeleverancier voor de ICT-sector, moet 
ook hernieuwbare energie op zoek naar niches. Ook 
hier kunnen we voortbouwen op onze uitgangspositie. 
Er wordt vrijwel geen windmolenpark op zee gebouwd, 
zonder dat de Nederlandse industrie daarbij betrokken 
is: van offshore tot coatingbedrijven. Zoals hierboven 
gesteld, heeft Nederland een bijzondere uitdaging in 
het verduurzamen van de warmtevraag: 95% van onze huishoudens is afhankelijk van gas uit Groningen. 
Daar ontstaat een markt voor innovatieve oplossingen, variërend van lokaal geproduceerd groen gas en 
warmte- en koude opslag, tot het omzetten van zonne- en windenergie in  (P2G-)gas. In Zuid-Holland 
wordt gewerkt aan een Warmterotonde, zodat nu restwarmte uit de Rotterdamse haven de kassen in 
het Westland kan verwarmen, en over twintig jaar duurzame, warmteleverende kassen huizen in Leiden 
kunnen verwarmen.2829 

Biobased economy
Onze sterke landbouw, veeteelt en chemie bieden kansen voor de biobased economy. Hoe? De 
infrastructuur voor overslag en raffinage in de Rotterdamse haven kan ook in de toekomst een 
waardevolle rol spelen. De biobased economy betekent dat ondernemers niet alleen moeten nadenken 
over hoe ze hun eigen product zo goed mogelijk produceren, maar ook hoe het restproduct met 
zoveel mogelijk waarde kan worden doorverkocht. Dit vraagt om de ontwikkeling van nieuwe ketens, 
efficiënte logistiek en hechte samenwerking tussen nieuwe partners.30

Slim omgaan met biomassa, zodat de bouwstenen (eiwitten, suikers, vetten) allemaal geld opleveren, 
biedt zowel de agrarische sector als de chemie nieuwe kansen. Niet alleen in de huidige, grote centrale 
vestigingen, maar ook voor kleinschaliger, decentrale chemie, met lagere investeringskosten.31 Niet 
alleen op basis van de huidige landbouwgewassen, maar ook op basis van gras, algen of GFT. 

Circulaire economie
Niet alle grondstoffen zijn hernieuwbaar, maar de meeste zijn wel herbruikbaar. Hergebruik van 
grondstoffen is voor veel bedrijven al een belangrijk onderdeel van hun groene imago. Zo zet 
Coca-Cola in op steeds meer gerecycled of plantaardig materiaal in hun flesjes en groeit het aantal 
bedrijven dat cradle-to-cradle werkt. Hergebruik valt of staat met de kwaliteit van de grondstoffen. 
Daarom biedt design for recycling veel kansen om de kosten van hergebruik omlaag te brengen 
en de kwaliteit van de grondstoffen te verzekeren. Onze grote zeehavens en toegang tot vele 

27  ECN (2013). Energietrends. Pagina 3. http://www.energie-nederland.nl/wp-content/uploads/2013/10/Energie-
trends-2013.pdf
28  Stedebouw & Architectuur (2014) Zuid-Holland zet eerste stap voor Warmterotonde. Digitaal toegankelijk via: http://
www.acquirepublishing.nl/stedebouw-en-architectuur/zuid-holland-zet-eerste-stap-voor-warmterotonde 
29 REN21 (2015). 22.8% renewable electricity of global electricity production – end 2014. Pagina 6. http://www.ren21.
net/wp-content/uploads/2015/07/GSR2015_KeyFindings_lowres.pdf
30  Port of Rotterdam (2012). Convenant Uitvoering Havenvisie 2030. http://www.portofrotterdam.com/nl/Over-de-ha-
ven/haven-rotterdam/havenvisie2030/Documents/ConvenantUitvoeringHavenvisie2030.pdf
31  Johan Sanders (2014). Biorefinery: the bridge between agriculture and chemistry. http://edepot.wur.nl/298449  

Aandeel hernieuwbare energie wereldwijd29

22,8%

http://www.energie-nederland.nl/wp-content/uploads/2013/10/Energietrends-2013.pdf
http://www.energie-nederland.nl/wp-content/uploads/2013/10/Energietrends-2013.pdf
http://www.acquirepublishing.nl/stedebouw-en-architectuur/zuid-holland-zet-eerste-stap-voor-warmterotonde
http://www.acquirepublishing.nl/stedebouw-en-architectuur/zuid-holland-zet-eerste-stap-voor-warmterotonde
http://www.portofrotterdam.com/nl/Over-de-haven/haven-rotterdam/havenvisie2030/Documents/ConvenantUitvoeringHavenvisie2030.pdf
http://www.portofrotterdam.com/nl/Over-de-haven/haven-rotterdam/havenvisie2030/Documents/ConvenantUitvoeringHavenvisie2030.pdf
http://edepot.wur.nl/298449
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waterwegen in combinatie met onze logistieke kennis en hoogwaardige scheidings- en materialen 
technologie, maakt dat Nederland de grondstoffenrotonde van West-Europa zou kunnen worden. 
Via grootschalige bewerking in Nederland kunnen de kosten van het verzamelen en herverdelen 
van grondstoffen worden beperkt, en de afhankelijkheid van Europa  worden verminderd. 

Schone lucht
De luchtkwaliteit in Nederland valt nog lang niet binnen een aantal 
WHO-normen. Met name in de binnensteden bestaan knelpunten 
met fijnstof en roet, daar halen we niet eens de norm.32 Op de langere 
termijn wordt een verdere ontwikkeling van de steden verwacht, 
evenals een sterke stijging van de internethandel met bijgaande 
pakketten en transportstroom. Nu al rijden er dagelijks 3.000 
vrachtauto’s en 25.000 bestelbusjes in Amsterdam.33 Samen vormen 
deze ontwikkelingen een uitdaging die roept om een oplossing. Een 
oplossing die economische kansen biedt, maar ook verbetering van 
de dagelijkse leefomgeving van honderden miljoenen mensen en een flinke besparing in de zorgkosten. 
Zo’n oplossing zou een vorm van gezamenlijke elektrische stedelijke distributie kunnen zijn. Ook moeten 
we in Europa aandringen op schonere auto’s en vrachtauto’s, en andere uitstootnormen, bijvoorbeeld 
voor de zeevaart. Daarmee zorgen we via Brussel voor schonere lucht in onze steden.34 

32  RIVM (2013) Eerste kaart roetconcentraties Nederland. Digitaal toegankelijk via: http://www.rivm.nl/dsresource?ob-
jectid=rivmp:232844&type=org&disposition=inline&ns_nc=1 
33   Voormalig Wethouder Wiebes:  ‘Wie in de binnenstad het verkeer gaat turven zal 25.000 bestelbussen en 3.000 
vrachtwagens voorbij zien komen. Amsterdam loopt mede daardoor het risico om in 2015 niet te voldoen aan de Euro-
pese luchtkwaliteitsnormen. Er is actie nodig’ http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/nieuws-onderdelen/milieuzo-
ne/2013/expertmeeting/@643967/pagina/
34 Trouw (2015). Luchtvervuiling kost Europa jaarlijks 1500 miljard. Digitaal toegankelijk via: http://www.trouw.nl/tr/
nl/4332/Groen/article/detail/3991958/2015/04/30/Luchtvervuiling-kost-Europa-jaarlijks-1500-miljard.dhtml
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http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:232844&type=org&disposition=inline&ns_nc=1
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:232844&type=org&disposition=inline&ns_nc=1
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/nieuws-onderdelen/milieuzone/2013/expertmeeting/@643967/pagina/
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/nieuws-onderdelen/milieuzone/2013/expertmeeting/@643967/pagina/


16

Kiezen
Geen enkele keuze kent alleen maar winnaars, maar het gaat erom een keuze te maken die op de 
lange termijn zo veel mogelijk winnaars en zo min mogelijk verliezers kent. Bovendien vraagt een 
hervorming uithoudingsvermogen en een duidelijke stip op de horizon. Wat D66 betreft is dat een 
economie die groeit, zonder dat we voor onze energie overgeleverd zijn aan instabiele regimes en 
dictators en zonder te lang gebruik te blijven maken van oprakende grondstoffen. Met  een lage 
CO2 uitstoot, zorgvuldig water- en landgebruik en hergebruik van grondstoffen, en gebaseerd op 
onderwijs, innovatie en de creativiteit van ondernemers. 
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Hoofdstuk 4

Een sterkere, slimmere, schonere economie

De noodzaak van een vergroening van onze economie is helder, net als de kansen die dit biedt voor 
Nederland. In het vorige hoofdstuk is geschetst hoe onze stip op de horizon eruit kan zien. Dan rest 
nog de vraag hoe we daar komen en hoe de rollen verdeeld moeten worden. D66 rekent hiervoor op 
consumenten, bedrijven en natuurlijk de overheid.   

De duurzame consument
Onderzoek toont aan dat 90% van alle Nederlanders wil dat ons land verduurzaamt35, maar dan 
moet het wel gemakkelijk zijn en niet ten koste gaan van hun levensstijl. ‘Consuminderen’ is maar 
bij weinig mensen populair. Veel mensen kiezen nog niet voor duurzaam. Naast de kosten en 
investeringsdrempels, blijken ook oude gewoonten, een gebrek aan kennis en gemakzucht een 
rol te spelen.36 Veel consumenten twijfelen bovendien of hun individuele keuze wel verschil maakt.  

Over de kracht van de consument kunnen we kort zijn: als die er niet zou zijn bestond reclame ook niet. 
Bij elke aankoop stemt iemand met zijn of haar portemonnee. Bedrijven als H&M, Unilever en PUMA 
beseffen dat hun toekomst volledig afhangt van het beeld dat consumenten van hun bedrijf hebben en 
handelen daar dan ook naar. Steeds vaker is duurzaamheid voor bedrijven een licence to operate. 

Kiezen
Voor D66 is het belangrijk dat de consument weet waar hij uit kan kiezen. Transparantie, reporting, 
naming en shaming/praising dragen allemaal bij aan bewustwording. Posters van de plofkip hebben de 
kwaliteit van leven van kippen op de agenda gezet. Producenten van palmolie die een bedreiging waren 
voor orang-oetangs hebben grote levensmiddelenconcerns een slechte naam bezorgd. Nu moeten we 
er nog voor zorgen dat ook de automobilist weet wanneer hij of zij Noordpool- of teerzandolie tankt. Net 
zoals mensen moeten kunnen kiezen of hun pensioengeld duurzaam wordt belegd. 

35  MarketRespons (2009) http://www.marketresponse.nl/duurzaamheidkompas/
36  Sociaal Cultureel Planbureau (2010) Milieu van later, wiens zorg nu? Pagina 524 http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/
BE4E21C2-84F1-430F-9956-B075F04C3614/0/Milieuvanlaterwienszorgvannu.pdf

Duurzaamheid op het spoor
Gaan we voor dieseltreinen of voor volledig elektrische treinen? Dat is een lastige vraag, want loont 
het wel om over te stappen op elektrische treinen? Dat is vooral een kwestie van welke kosten 
je meeneemt in je vergelijking. Met andere woorden: anders meten. Bij een prijsvergelijking op 
het spoor zou het immers net zo goed moeten gaan om de vermeden maatschappelijke kosten 
die een bepaalde keuze met zich mee brengt. Bijvoorbeeld de kosten van CO2-uitstoot van een 
dieseltrein die je vermijdt als je voor elektrisch zou kiezen. Het meenemen van die zogenaamde 
‘social cost of carbon’ is cruciaal voor een duurzame prijsvergelijking.

Ook met aanbestedingen voor het spooronderhoud wordt al rekening gehouden met de 
CO2-uitstoot. Er wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde CO2-prestatieladder, een 
certificatiesysteem dat biedende partijen voordeel geeft bij aanbestedingen. Hoe 
meer kennis, maatregelen en samenwerking met andere bedrijven op het gebied 
van CO2-reductie, hoe hoger een bedrijf op de ladder komt, en hoe meer kans
het bedrijf heeft om de aanbesteding te winnen.

http://www.marketresponse.nl/duurzaamheidkompas/
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/BE4E21C2-84F1-430F-9956-B075F04C3614/0/Milieuvanlaterwienszorgvannu.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/BE4E21C2-84F1-430F-9956-B075F04C3614/0/Milieuvanlaterwienszorgvannu.pdf
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Een goede keuze maken is soms lastig. We betalen voor onze producten niet de echte prijs, 
aangezien de kosten van CO2 immers niet zijn meegenomen. Dat betekent helaas ook dat 
innovatieve ondernemers die juist besparen op CO2 en grondstoffen op achterstand staan. Het 
Emissie Handelssysteem (ETS) moet daarom op Europees niveau versterkt worden. Met gerichte 
prikkels zoals een fictieve CO2-prijs kun je voorkomen dat bedrijven niet de grens over worden 
gejaagd, maar dat zij juist structureel sterker worden. 

Consumenten werken daarnaast ook steeds vaker samen om de prijzen van duurzame producten 
omlaag te brengen of om projecten rendabel te maken. Via collectieve inkoopacties van zonnepanelen 
of duurzame energiecoöperaties, crowdfunding en streekproducten wordt het assortiment duurzame 
producten vergroot en verspreid. D66 ziet een belangrijke rol voor dit soort grass-root ontwikkelingen. 
Ze steunen op de energie en keuzes van mensen zelf en hebben belangrijke bijeffecten. Mensen die 
zonnepanelen aanschaffen denken ook na over hun energieverbruik, over de auto die ze rijden en 
over de boodschappen die ze doen. Maar bovendien inspireren ze hun buren. In de gemeente Den 
Haag speelt D66 daar slim op in, via het ondersteunen van Groene Ambassadeurs. In ruil voor de 
steun organiseren deze jaarlijks een kijkdag met informatie voor de buren.37 

D66 vindt het belangrijk om deze ontwikkeling te stimuleren. Door vrijstelling van de energiebelasting 
voor mensen die zelf energie opwekken, door het stimuleren van het energiezuinig maken van 
huizen, en door kleinschalige innovatieve initiatieven experimenteerruimte te geven. Dat zorgt voor 
meer banen en voor lagere energielasten.

Een innovatief bedrijfsleven
Bedrijven merken het als eerste als de energieprijzen stijgen en de levering onzeker wordt. Om 
kosten te besparen zetten zij in op energiebesparing, beperking van grondstofverlies en het gebruik 
van alternatieve grondstoffen. Bedrijven maken daarbij de afweging tussen de kosten van business 
as usual en de kosten en het perspectief van overschakeling. Zo hebben  luchtvaartmaatschappijen 
massaal nieuwe orders geplaatst om hun oude vloot te vervangen door veel energiezuiniger 
modellen als de Boeing Dreamliner.38

Zo’n 8 op de 10 CEO’s ziet duurzaamheid als een route naar groei en innovatie.39 Op de internationale 
markt zien bedrijven dat zij niet langer alleen beoordeeld worden op hun omzet, rendement en 
investeringen. Maar ook op hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, hun menselijke kapitaal 
en hun licence to operate.40

Nederlandse bedrijven doen het goed wanneer hun producten een hoge toegevoegde waarde hebben. De 
kosten van arbeid zijn hier immers relatief hoog. Daarom zijn onderwijs, onderzoek en innovatie cruciaal. 

Bedrijven hebben belang bij efficiënte en schone oplossingen. Zo ontwikkelde AkzoNobel een verf 
die de algengroei aan de boeg van schepen sterk vermindert, waardoor deze minder brandstof 
verbruiken. Goed voor het milieu en voor de portemonnee. 

37  http://www.glurengroeneburen.nl/ 
38  KPMG (2014). KPMG Transport Tracker Pagina 6. http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublica-
tions/Documents/transport-tracker-march-2014.pdf   
39  Accenture (2013). The UN Global Compact-Accenture CEO Study on Sustainability 2013. Pagina 11
40  KPMG (2012). Expect the Unexpected: Building business value in a changing world. Pagina 117 http://www.kpmg.
com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/building-business-value.pdf

http://www.glurengroeneburen.nl/
http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/documents/transport-tracker-march-2014.pdf
http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/documents/transport-tracker-march-2014.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/building-business-value.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/building-business-value.pdf
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Ook de inkoopmacht van de nationale overheid kunnen we gebruiken om innovatieve bedrijven de 
kans te geven te groeien en ze te prikkelen om steeds efficiënter en innovatiever te werken. Door 
bij het inkopen en aanbesteden de echte kosten te vergelijken zijn bedrijven die slimmer en schoner 
werken in het voordeel. Dat prikkelt bedrijven om te blijven innoveren en zuiniger te worden dan de 
concurrent.  Dat is goed voor de concurrentiekracht op de internationale markt.41

Anders meten
Innovatieve projecten hebben vaak moeite om onder de juiste voorwaarden financiering te krijgen 
om te groeien. Na de onderzoek- en ontwikkelingsfase komen ze in de zogenaamde valley of 
death. De D66-notitie Nieuwe Groei42 gaat uitgebreid in op oplossingen voor dit probleem. Daarom 
volstaat hier het signaleren ervan. Bedrijven richten zich vaak op korte termijnopbrengsten voor 
hun aandeelhouders in plaats van op het lange termijnperspectief. Een belangrijke stap die 
ondernemingen zelf kunnen zetten is bijvoorbeeld hun resultaten niet alleen langs de financiële 
maatlat te leggen, maar ook langs de lat van het maatschappelijk rendement. 

Het maatschappelijk rendement berekenen betekent dat alle reële kosten en baten worden 
meegewogen.43 Bij de aanleg van een nieuwe weg zou bijvoorbeeld de te verwachten CO2-uitstoot 
van het verkeer bij de kosten moeten worden opgeteld. Bij het financieren van een natuurgebied zou 
voor de vermeden zorgkosten door ontspanning en recreatie samenwerking met  zorgverzekeraars 
kunnen worden gezocht. In het verleden staken we op grote schaal onze kop in het zand voor 
negatieve maatschappelijke rendementen. De rekening daarvoor loopt nog jaarlijks in de tientallen 
miljoenen euros, bijvoorbeeld door het alsnog moeten opruimen van stortplaatsen vol giftig vuil en 
het reinigen van grond.44 Die fout moeten we niet meer maken.

Als maatschappelijke effecten een waarde krijgen, ontstaat een heel ander beeld van het rendement 
van een project en de werkelijke toegevoegde waarde van een onderneming.45 Wereldwijd zijn 

41 Presentatie Paul Ekins UCL, Europe Eco-innovation scoreboard 2012: the overall index, pagina 11. 
42  D66-Tweede Kamerfractie (2014). Nieuwe Groei.
43  Bijvoorbeeld de Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW).
44  Zie begroting Rijksbegroting van Ministerie van Infrastructuur en Mileu.
45  Als eerste moet begonnen worden met een aanscherping van de MKBA systematiek, waar natuur, de nu alleen met 
+/- gescoord wordt, in plaats van harde getallen, waardoor ze vaak meer gebruikt worden als bijvangst /verlies dan echt 
onderdeel van de afweging. 

Nederlandse eco-innovatie presteert ‘gemiddeld’ in Europa41
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er steeds meer ondernemingen die hun beurswaarde gekoppeld zien aan hun maatschappelijke 
waarde, omdat hun bestaansrecht daarmee steeds sterker verbonden is. 

In Nederland presenteert inmiddels bijvoorbeeld de NS haar jaarverslagen in deze stijl. Daaruit blijkt 
dat de trein schoner is dan de auto, maar dat dit verschil pas echt groot wordt wanneer de elektriciteit 
ook groen wordt opgewekt. D66 wil dat alle staatsdeelnemingen verplicht worden in hun jaarverslag 
het maatschappelijk rendement weer te geven. Daarnaast zouden bedrijven zelf de kosten van 
vervuiling voor hun rekening moeten nemen, inclusief de kosten van de ontmanteling van het bedrijf. 

Ondersteunende overheid
Het klinkt gek, maar soms vragen ondernemers om méér overheidsbemoeienis. Peter Bakker 
(voormalig TNT CEO), Paul Polman (CEO van Unilever), Hans Wijers (voormalig CEO AkzoNobel), 
Frans van Houten (CEO van Philips) en Feike Sijbesma (CEO van DSM) vragen de overheid om 
in te zetten op schone groei. Ze willen een gelijk speelveld, een realistische prijs voor vervuiling 
en meer ruimte voor innovatieve ondernemers. Maar vooral willen ze een heldere koers van de 
overheid. D66 ondersteunt deze verlangens.

Als Nederland kunnen we de wereld niet onze koers opleggen, maar we hoeven ons ook niet de 
les te laten voorschrijven door andere landen. Internationale afspraken maken het makkelijker om 
snel te hervormen, omdat zo voor alle ondernemers dezelfde regels gelden. Daarom pleit D66 voor 
ambitieuze Europese afspraken. Maar juist in afwachting van die afspraken, hebben we een kans 
om koploper te worden. 

Als we nu investeren in de ontwikkeling van een schone economie, kunnen Nederlandse bedrijven 
met veel vertrouwen die groeiende markt op. TNO becijferde dat zo 54.000 banen te creëren zijn in 
de circulaire economie.46 Een aantal van de duurzaamste bedrijven ter wereld zijn Nederlands: daar 
liggen kansen om te groeien.

De overheid creëert geen banen, dat doen ondernemers. Maar de overheid kan wel ondersteunen. 
Bij een “ondersteunende overheid” denken we al snel aan het geven van subsidies. Maar een echte 
ondersteunende overheid zorgt voor een coherent kader van ambities, regels en prikkels. Daarnaast 
geeft ze het goede voorbeeld. D66 gelooft in de kracht van ondernemers en geeft dus veel ruimte aan de 
markt. Maar die ruimte is niet onbeperkt. Het gelijke speelveld en het maatschappelijke belang moeten 
worden bewaakt door een sterke marktmeester, die heldere en coherente spelregels bepaalt en zorgt 
voor de strakke uitvoering en handhaving ervan over de grenzen van de verschillende ministeries heen.
 
Groene doorlichting
Het is tijd voor een groene doorlichting van onze regelgeving. Want aan de ene kant zien we dat regels 
schone keuzes en innovatie belemmeren, terwijl aan de andere kant juist heldere normen ontbreken. 
Het is hoog tijd voor een heldere norm voor de maximale CO2-uitstoot van elektriciteitscentrales of de 
normen voor efficiency van apparaten en gebouwen. Heldere normen dagen ondernemers uit daar 
weer slimme oplossingen voor te vinden, die dan vaak zonder financiële prikkels van de overheid hun 
weg naar de markt kunnen vinden.

46  TNO (2013). Kansen voor de circulaire economie in Nederland. Pagina 47. http://www.rijksoverheid.nl/documen-
ten-en-publicaties/rapporten/2013/06/20/tno-rapport-kansen-voor-de-circulaire-economie-in-nederland.html  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/20/tno-rapport-kansen-voor-de-circulaire-economie-in-nederland.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/20/tno-rapport-kansen-voor-de-circulaire-economie-in-nederland.html
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Financiële prikkels
Financiële prikkels van de overheid kennen we in vele vormen: fiscale aftrekposten, subsidies, 
accijnzen en vrijstellingen. Toch komen ze allemaal min of meer op hetzelfde neer: Ze beïnvloeden 
onze keuzes. Op dit moment is het bouwwerk van prikkels niet altijd coherent. Door de import 
van goedkope kolen staan de schone gascentrales stil, terwijl kolencentrales hoge kosten met zich 
meebrengen door de CO2-uitstoot. Wereldwijd geven we 3,5 keer meer uit aan (verkapte) subsidies 
voor fossiele brandstoffen dan aan hernieuwbare energie.47 We subsidiëren de verbranding van 
GFT-afval, dat we juist hard nodig hebben als compost of als grondstof voor de biobased economie. 
Het gaat hier dan vaak om prijsregulering, vrijstellingen van accijnzen, of leningen met lage rentes. 
Tenslotte hebben we in Nederland weinig eigen grondstoffen of goedkope energie, maar wel veel 
kennis en mensen. Toch belasten we de inzet van mensen zwaar en maken we het ondernemers 
lastig mensen in dienst te nemen of een paar uur extra te werken.48

D66 wil dit bouwwerk van prikkels opnieuw tegen het licht houden om ervoor te zorgen dat het 
coherent en technologieneutraal wordt. Kiezen voor “schoon” moet aantrekkelijk zijn en de kosten van 
vervuiling moet worden betaald door de veroorzaker ervan, in plaats van door alle belastingbetalers. 

47  IMF (2013). Energy subsidy reforms: lessons and implications. http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/012813.pdf 
48  Daarom is ook een herziening van het ontslagrecht belangrijk. Dit valt echter buiten de scope van deze notitie. 

Schoner en slimmer reizen 
D66 wil mensen keuzevrijheid geven. Ook bij mobiliteit. Je bepaalt zelf of je de auto, de 
trein of de fiets neemt, of dat je thuis werkt, op kantoor of onderweg. Dat steeds meer 
mensen in de stad komen wonen, betekent echter dat we op zoek moeten naar slimme en 
schone oplossingen, als we niet de hele dag in de file willen staan, en fietsers niet de hele 
dag door een waas van uitlaatgassen willen laten rijden. 

Daarom wil D66 
Een simpelere autobelasting die innovatie en schoner rijden stimuleert. 

Meer mogelijkheden om over te stappen van de auto op trein/ tram of fiets door een mo-
biliteitsbudget, dat efficiënt reizen in plaats van (alleen) autorijden per kilometer beloont. 

Een écht groen OV: alle treinen  trams en metro ’s op groene stroom, en in plaats van 
roet brakende dieselbussen worden alle nieuwe bussen emissievrij te beginnen met 
de stadsbussen. 

Een alternatief voor de rondscheurende busjes met internetbestellingen. 
Bijvoorbeeld het ophalen bij de lokale supermarkt, of gezamenlijk elek-
trische pakketdienst. D66 wil dat er met pilots ervaring wordt opgedaan.

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/012813.pdf


22

Conclusie

De welvaart die Nederlanders vandaag ervaren, is gebaseerd op een wereld die snel verandert. 
Willen we ook in de toekomst onze welvaart, veiligheid en gezondheid beschermen, dan zullen 
ook wij moeten veranderen. Als we onze economie sterker, slimmer en schonen maken, kunnen 
we duizenden nieuwe banen scheppen en voorop lopen in de wereld als het gaat om innovatie 
en schone technologie. We hoeven niet langer afhankelijk te zijn van het gas van Poetin of de olie 
van instabiele regimes in het Midden-Oosten. En we voorkomen dat we onze wereld vervuilen met 
fijnstof, roet en te hoge concentraties CO2. 

Als we deze kans willen pakken, dan kunnen we niet stil blijven zitten tot de G8 of de 28 lidstaten 
van Europa het precies eens zijn over de te nemen koers. En dat hoeft ook niet, omdat we vandaag 
een begin kunnen maken met de hervorming van onze economie. 

Daarbij hebben consumenten, bedrijven en de overheid allemaal een rol te vervullen. Door keuzes 
te maken, prikkels te verleggen en innovatie uit te lokken. Het is een hele klus, dat staat vast. Maar 
van stilzitten wordt niemand beter. Niets doen kost ook geld. D66 ziet een prachtige toekomst voor 
Nederland, gebaseerd op een sterke, slimme en schone economie. Dat is onze stip op de horizon.  
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Actielijst
Leven en Wonen

D66 wil een radicale verandering van de energiebelasting: afschaffen van de belasting op schone energie voor 
mensen die zelf investeren in de opwekking van hun eigen schone energie. 

D66 wil dat in 2030 3 miljoen huizen veel beter geïsoleerd zijn. Daarnaast moeten in 2050 alle woningen 
energieneutraal zijn.  

 
Werken en ondernemen 

D66 wil ondernemers helpen hun aandeel op die groeiende clean-tech markt te veroveren of hun kosten 
voor energie en grondstoffen te verlagen, onder andere door het mogelijk te maken knellende regelgeving te 
omzeilen als bewezen is dat een  bepaald product daar niet mee in strijd is. 

D66 wil een jaarlijkse handelsmissie in het teken van duurzame bedrijven.

D66 wil een toekomstfonds, op basis van de aardgasbaten, voor duurzame economische groei dat 
mogelijkheden biedt voor financiering van de clean-tech markt. 

D66 wil het gemakkelijker maken om als kleine ondernemer je eerste werknemers aan te nemen

D66 wil groene koplopers ondersteunen en stimuleren door, onder andere, een markt voor duurzame 
grondstoffen te creëren. 

D66 wil dat de overheid afspraken en innovatie binnen ketens – zoals in de kunststof- en textielketen – stimuleert. 

D66 wil dat de overheid zelf het voorbeeld geeft: een afvalloze overheid.

D66 wil vrijstellingen van de energiebelasting, zoals op rode diesel, verder afbouwen

In Europees verband wil D66 een aanscherping van de emissiehandel voor broeikasgassen (ETS) zodat er een 
stabielere en hogere CO2-prijs tot stand komt.

D66 vindt dat vervuilingskosten, zoals water- of luchtvervuiling,  moeten worden doorberekend aan de gebruiker: het 
‘de vervuiler betaalt’ principe. D66 wil dit principe consistenter doorvoeren, een voorbeeld is de Zweedse CO2-tax. 

D66 wil dat investeringen in schone technologie lonen, daarom handhaven we de  fiscale prikkels zoals de 
groene heffingskorting in 2013 en vergroten we de mogelijkheden voor belastingaftrek voor investeringen in 
energiebesparingen en milieu-investeringen via zogenaamde EIA/VAMIL regelingen.

D66 wil een verhoogde inzet op duurzaam inkopen door overheidsinstanties, om banen te stimuleren 
bij onze innovatieve bedrijven, om onze duurzaamheidsdoelstellingen dichterbij te brengen en te 
zorgen voor een schone en gezonde leefomgeving voor onze inwoners.

 
Reizen  
D66 wil een simpelere autobelasting die innovatie en schoner rijden stimuleert. 

D66 wil meer mogelijkheden om over te stappen van de auto op trein/ tram of fiets door een mobiliteitsbudget, 
dat efficiënt reizen in plaats van (alleen) autorijden per kilometer beloont. 

D66 wil een echt groen OV: alle treinen, trams en metro ’s op groene stroom, en in plaats van roet brakende 
dieselbussen worden alle nieuwe bussen emissievrij, te beginnen met de stadsbussen. 

D66 wil een alternatief voor de rondscheurende busjes met internetbestellingen. Bijvoorbeeld het ophalen bij de 
lokale supermarkt, of gezamenlijk elektrische pakketdienst. D66 wil dat er met pilots ervaring wordt opgedaan.  

D66 wil daarom grensoverstijgende milieusamenwerking en een schonere lucht- en scheepvaart. 



Een D66-visie 
op duurzaamheid

D66

Sommige politieke partijen en 
NGO’s willen dat we minder 
consumeren, om zo een schonere 
wereld achter te laten aan onze 
kinderen. D66 wil juist anders 
consumeren. Waarom zouden we 
een terrasverwarmer verbieden, 
als we hem ook kunnen laten 
draaien op duurzame energie? 
Waarom minder auto rijden, 
als autorijden ook kan zonder 
broeikasgassen of fijnstof uit te 
stoten? Waar anderen kiezen 
voor stilstand of achteruitgang, 
kiest D66 voluit voor innovatie 
om onze planeet prettiger en 
schoner te maken. 


