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Verslag van ta D66 Duurzaam, activiteiten in 2015  
 
 
Dit jaarverslag is samengesteld door alle E-Nieuwsbrieven van de thema-afdeling D66 Duurzaam van 
2015 te bundelen,  en de bestuursvergaderverslagen en verslagen van ALV’s en D66 congressen op 
te nemen als bijlage. De verslagen van de werkgroepbijeenkomsten zijn hier niet opgenomen. Van de 
grotere bijeenkomsten georganiseerd voor de hele thema-afdeling (en anderen) zijn de verslagen wel 
opgenomen in dit jaarverslag. Zo is bijvoorbeeld het verslag van de Duurzaam 
Ondernemersbijeenkomst van 1 maart 2015 opgenomen in dit jaarverslag, te vinden bij de bijlagen.   
 
Aparte documenten zoals visiedocumenten, factsheets, etc, zijn niet opgenomen in dit document. 
Deze documenten zijn, wanneer ze zijn aangenomen door het bestuur, op de website gepubliceerd.  
 
Ook zijn er diverse politieke stukken van D66 waarvoor diverse werkgroepen en individuele leden hun 
expertise hebben ingebracht in 2015; bijvoorbeeld in de Voedselvisie, de Sterker, Slimmer, Schoner 
notitie met een update van de D66 visie op duurzaamheid, inspiratieboek duurzaam inkopen, 
suggesties voor fiscale vergroeningsopties, consequenties van de Klimaatzaak van Urgenda, (afval 
en) grondstoffen, lokale energietransitie, etc. Velen van ons hebben kennis en expertise ingezet, en 
tijd gestoken in deelname aan discussies, schrijven van onderdelen, aanreiken van voorbeelden en 
bespreken en analyseren van standpunten in de verschillende werkgroepen en commissies.  
 
We hopen dat hierdoor een levendig en voldoende groot intern netwerk is ontstaan waardoor kennis 
en kunde “stroomt.” Een netwerk waarin mensen elkaar kunnen vinden, met elkaar in overleg treden, 
debat voeren -soms in uitgebreide maildiscussies-, en pogen te formuleren wat ons bindt en wat ons 
(onder-) scheidt.   
We zien veel en aanhoudende motivatie  bij leden. Veelal mensen die vertrouwen in de signalen en 
groeiende patronen die uit wetenschap, kennis en ervaring in ons bewustzijn binnendringen, en die 
samen een urgente gemeenschappelijke boodschap vormen: dat de samenleving een grondige 
wending moet doormaken, richting radicale(re) duurzaamheidshervormingen, in een hoog tempo en 
met grotere stappen dan nu het geval is. Daar willen mensen aan bijdragen. De nieuwsbrieven, 
vergader verslagen, publicaties en andere activiteiten van de thema-afdeling geven daar blijk van.  
 
Namens het bestuur van de thema-afdeling D66 Duurzaam, 
 
Linda Carton 
Secretaris D66 Duurzaam.  
 
 
Een lijst met aparte documenten van de thema-afdeling die bij dit jaarverslag bijgevoegd zijn:  

 
- JV1. D66 Duurzaam expertgroep Energietransitievisie "D66 geeft Nederland Nieuwe Energie". 
- JV2. Factsheet Zwerfafval van Grondstoffen werkgroep  
- JV3. Voorbeeld Raammotie Zwerfafval van Grondstoffen werkgroep  

 
- JV4. Publicatie "Energietransitie: Politiek Robuust" van DuurzaamheidsOverleg Politieke 

Partijen. Publicatie en politiek DOPP debat over de energietransitie, met Wetenschappelijke 
Instituten (WI's) van Politieke Partijen 

- JV5. Deelnemerslijst DOPP debat met WIs en Kamerleden 

Verslag van ta D66 Duurzaam over jaar 2015  
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Inhoudsopgave:  
 

 

E-nieuwsbrieven   (p.5)  
 

E-nieuwsbrief 1, 2015:    E-nieuwsbrief  23 januari  2015   

 Drie vooraankondigingen voor in uw agenda.  

 Nieuws over Kandidaten voor de Eerste Kamer vanuit de thema-afdeling D66 Duurzaam 

E-nieuwsbrief 2, 2015:    E-nieuwsbrief  25 januari  2015   

1. Bericht van de voorzitter, Pier Vellinga 

2. Bericht uit Brussel: Valse start van commissie Juncker, Gerben-Jan Gerbrandy  

3. Activiteit 5 feb: Klimaatavond “Tussen Lima en Parijs”  

4. Activiteit 1 maart: “Werken aan Duurzaamheid” 

5. Nieuws uit de werkgroep DuLaBi 

6. Nieuws uit werkgroep Grondstoffen  

7. Project Ex’-Taks 

8. Nieuwe project-werkgroep Duurzame Ruimte en Mobiliteit 

9. Analyse van de stand van zaken bij thema-afdelingen 

 

E-nieuwsbrief 3, 2015:    E-nieuwsbrief  23 februari 2015   

1. Bericht van de voorzitter: Ronde tafels met MKB op 1 maart in Oudaen, Utrecht. 

2. Nieuws uit de Tweede Kamer  

3. Nieuws uit de werkgroep Duurzame Economie 

4. Verslag van Klimaatavond “tussen Lima en Parijs” met TA Europa en TA Duurzaam 

5. Nieuws van D66 Utrecht: Kennismarkt (duurzame) energie op 14 maart in Utrecht 

 

E-nieuwsbrief 4, 2015:    E-nieuwsbrief  22 maart 2015   

1.  Oproep ALV, donderdag 26 maart aanstaande in One Planet, Amersfoort.  

Met o.a.: 

 Gedachtewisseling met Stientje van Veldhoven  

 Politieke en Organisatorische moties  

 Projecten: Mondeling verslag over projecten die gaande zijn in de werkgroepen 

 Ondernemersbijeenkomst 1 maart, “werken aan duurzaamheid”, groot succes. 

 Nieuws t.a.v. D66 congres 101 op 18 april in de Van Nelle fabriek te Rotterdam. 

 

E-nieuwsbrief 5, 2015: E-nieuwsbrief  23 augustus 2015   

1. Thema-afdelingsbijeenkomst D66 Duurzaam op zaterdagmiddag 12 september  

2. Felicitaties aan Urgenda voor de gewonnen klimaatzaak  

3. De Nederlandse Staat op de vingers getikt vanwege verzaken Zorgplicht. (een korte 

reactie op de klimaatzaak van Urgenda) 
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E-nieuwsbrief 6, 2015: E-nieuwsbrief 4 september 2015   

 Thema-afdelingsbijeenkomst D66 Duurzaam op zaterdagmiddag 12 september  

 Thema-avond D66 Rotterdam ‘De lucht is van iedereen’ 

 

E-nieuwsbrief 7, 2015: E-nieuwsbrief oktober 2015   

 Congres c102 in de Beurs van Berlage, Amsterdam, 31-10-2015. 

 IDEE "De slag om duurzame energie" nu online. 

 Mailings vanuit de thema-afdeling. 

 

E-nieuwsbrief 8, 2015: E-nieuwsbrief oktober 2015, oproep Zet uw Duurzame Initiatief op Kaart 

 Uitnodiging/oproep om tijdens C102 congres uw Duurzame Initiatief waar D66 lokaal of 

regionaal een rol heeft gespeeld, letterlijk op kaart te zetten. Komt u langs rond lunchtijd bij 

onze Maptable, om te helpen een inventarisatie te maken van lokale en regionale 

duurzaamheidsinitiatieven van D66? 

 

E-nieuwsbrief 9, 2015: E-nieuwsbrief november 2015   

 D66-congres volgens de thema-afdeling Duurzaam 

o Q&A over TTIP met Marietje Schaake en Kees Verhoeven 

o De stand 

o Zet je duurzame project letterlijk op de kaart! 

 

E-Nieuwsbrief 10, 2015:  E-nieuwsbrief december 2015  

1. Statement van het bestuur over het klimaatakkoord van Parijs. 

2. Excursie naar Brussel. 
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Bijlagen    (p. 49) 
 
  
Verslagen bestuursvergaderingen eind 2014  en januari 2015:  

 

 Bijlage 1. Agenda en Notulen ta D66 Duurzaam bestuursvergadering do. 27 november 2014  

 Bijlage 2. Agenda en Notulen ta D66 Duurzaam bestuursvergadering vr. 9 januari 2015 

 

Verslag Klimaatavond “tussen Lima en Parijs”  samen met TA-Europa, februari 2015 

 

 Bijlage 3.  Klimaatavond “tussen Lima en Parijs” op donderdagavond 5 feb in Utrecht,  

presentaties en forumdiscussie 

 

Verslag Ondernemersbijeenkomst met duurzaam MKB-ers op 1 maart: 

 Bijlage 4. Uitnodiging voor de Ondernemersbijeenkomst  

 Bijlage 5a. Programma 1 maart bijeenkomst met Ondernemers en met o.a. Kees Verhoeven 

 Bijlage 5b. Verslag van 1 maart bijeenkomst met Ondernemers 

 

Verslag bestuursvergadering maart:  

 Bijlage 6. Notulen    ta D66 Duurzaam bestuursvergadering vr. 20 maart 2015  

 

Verslag voorjaars ALV verslag 26 maart 2015:  

 Bijlage 7. Verslag ALV 26 maart 2015 

o Inclusief moties voor het Landelijk D66 congres over TTIP (3 moties), Financiering van 

kennisdeling en thema-afdelingen binnen D66,  Democratisering PPC  

o Inclusief speech Karle Sykora over (voedsel-) visie op landbouw   

Voorjaarscongres D66: 

 Bijlage 8. Fringemeeting Landelijk Congres C101, 18 april 2015 

o Inclusief opzet van de fringemeeting, over belastingherziening, van arbeid naar 

milieu 

Verslag bestuursvergaderingen mei en september:  

 Bijlage 9. Notulen ta D66 Duurzaam bestuursvergadering vr. 8 mei 2015  

 Bijlage 10.   Notulen ta D66 Duurzaam bestuursvergadering di. 1 sept 2015 

o NB. De documenten die als stukken bij deze vergadering horen, zijn niet in dit 

jaarverslag opgenomen. Dit betreft een Factsheet over Zwerfafval en een Factsheet 

over Zeldzame Aardmetalen van de werkgroep Grondstoffen,  en 

Energietransitiedocument van de expert-projectgroep Energietransitie, en een 

voorstel voor een Nationaal Investeringsfonds voor Zonnestroom 
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Verslag najaars ALV, 12 september 2015:  

 Bijlage 11.  Najaars ALV,   12 september 2015,  thema-afdeling D66 Duurzaam  

Verslag bestuursvergadering oktober:  

 Bijlage 12. Notulen ta D66 Duurzaam bestuursvergadering vr. 2 okt 2015  

 Bijlage 13. Vragenlijst over TTIP voor aanstaand congres, projectgroep TTIP 

 

 

Najaarscongres D66: 

 Bijlage 14. Najaarscongres C102  van D66,  31 oktober 2015, Beurs van Berlage Amsterdam 

o Sessie met groene bestuurders over Duurzaam Inkopen 

o TTIP sessie  en TTIP vragen (en antwoorden, intern document, hier niet bijgevoegd) 

o Zet uw Duurzaam Initiatief op Kaart (Interactieve Kaart) 

o Als aparte bijlage:  visiedocument gemaakt door expert-projectgroep:  

D66 Duurzaam, september 2015, “D66 geeft Nederland Nieuwe Energie. Duurzaam 

en Leveringszeker”, Thema afdeling Duurzaam | Werkgroep Energietransitie, door 

Pier Vellinga, Simon Kalf, Jan van den Berg, Jan-Willem Kanters, Gertjan Eg, Paul 

Brouwer 

 

Verslag bestuursvergadering december:  

 Bijlage 15.  Verslag   ta D66 Duurzaam bestuursvergadering di. 8 dec 2015  

 

Verslag DoPP,  DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen  

(horizontaal netwerk van duurzaamheidscommissies van verschillende politieke partijen)   

 

 Bijlage 16. Verslag over DoPP activiteiten vanuit D66 Duurzaam in het jaar 2015 (p.129) 

 

Samenstelling bestuur thema-afdeling:  

 

 Bijlage 17. Samenstelling bestuur thema-afdeling D66 Duurzaam per januari 2016  (p. 131) 

 Bijlage 18. Historisch overzicht zitting bestuur D66 Duurzaam,  opbouw 2009 - 2015  
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E-nieuwsbrief 1, 2015:    E-nieuwsbrief  23januari  2015   

In deze nieuwsbrief: 

• Drie vooraankondigingen voor in uw agenda.  

• Nieuws over Kandidaten voor de Eerste Kamer vanuit de thema-afdeling D66 

Duurzaam! 

E-nieuwsbrief 2, 2015:    E-nieuwsbrief  25 januari  2015   

In deze nieuwsbrief:  

 Berichten van de voorzitter TA D66 Duurzaam en uit Brussel, Europees Parlement  

 Activiteiten thema-afdeling in Februari en Maart  

 Nieuws uit enkele werkgroepen van de thema-afdeling  

 Stand van zaken bij thema-afdelingen, discussiestuk voorgelegd vanuit het landelijk bestuur 
 
 

Nieuws uit werkgroepen en komende activiteiten  

Nieuws uit thema-afdeling D66 Duurzaam 

Beste thema-afdelingsleden,  

In deze nieuwsbrief vindt u achtereenvolgens:  

10. Bericht van de voorzitter, Pier Vellinga 

11. Bericht uit Brussel: Valse start van commissie Juncker, Gerben-Jan Gerbrandy  

12. Activiteit 5 feb: Klimaatavond “Tussen Lima en Parijs”  

13. Activiteit 1 maart: “Werken aan Duurzaamheid” 

14. Nieuws uit de werkgroep DuLaBi 

15. Nieuws uit werkgroep Grondstoffen  

16. Project Ex’-Taks 

17. Nieuwe project-werkgroep Duurzame Ruimte en Mobiliteit 

18. Analyse van de stand van zaken bij thema-afdelingen 

--------------                      

1. Bericht van de voorzitter 
Het wordt een spannend jaar, 2015 voor D66. Met de groei van verantwoordelijkheid zal ook in onze 

partij "Middle Class Politics" een belangrijk thema worden. President Obama in zijn State of the 

Union gaf interessante voorbeelden. Hij sprak ook over het cruciale belang van het tegengaan van 

klimaatverandering.  

Wij, bij D66, kunnen daar wat van leren. Alles gaat vlotter wanneer het leiderschap zich duidelijk 

uitspreekt. Dat mochten wij voor het eerst meemaken op het 100 ste congres. Alexander Pechtold 

heeft Klimaatverandering en duurzaamheid als prioritaire thema’s naar voren gebracht. Met moties 

en vele andere acties hebben wij daar ruim twee jaar lang op aangedrongen. Nu gaat het gebeuren, 

tenminste,….. daar gaan we vanuit. We zullen voortdurend ideeën aandragen en de Tweede Kamer 
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leden scherp houden. Ook zullen we op dit gebied onze contacten met wethouders en 

gedeputeerden versterken. 

Wat is er nodig op energiegebied om voor 2050 klimaatneutraal te zijn? 

Onze ad-hoc energietransitie-expertwerkgroep, een project van afgelopen jaar, heeft een rapport 

gemaakt waarvan de eerste versie deze week wordt besproken met Wouter Koolmees en Stientje 

van Veldhoven. We schetsen daarin wat er op energiegebied nodig is om voor 2050 in Nederland 

klimaatneutraal te zijn. Hierbij doen we voorstellen voor de korte termijn die de komende maanden 

vertaald worden in concrete beleidsvoorstellen. We geven hierbij nadere invulling aan de visie 

‘Schoner en Slimmer’ die Stientje van Veldhoven voor de fractie heeft opgesteld. Een van de 

voorstellen die interessant zijn, zowel voor werkgelegenheid als voor de energietransitie is het idee 

om meer dan 3 miljoen bestaande woningen aan te passen naar "nul op de energiemeter”.  Nu kost 

zo'n verbouwing en aanbrengen van zonnepanelen en warmtepompen nog ongeveer 50.000 euro 

per woning.  Maar er zijn al voorbeelden waar het bij koopwoningen ook kan voor 25.000 euro per 

woning. Wanneer een hele serie woningen tegelijk wordt aangepakt is het werk in drie tot vijf dagen 

per woning klaar. Hierbij wordt de woning tegelijkertijd gemoderniseerd. Er zijn nu slimme 

financieringsarrangementen nodig om tienduizenden woningen per jaar te kunnen aanpakken.  

Verschuiving belasting van arbeid naar energie, grondstof, milieu 

Een aantal van ons hebben deze maand gesproken met Stientje van Veldhoven, Steven Weijenberg 

en Wouter Koolmees over het ExTax rapport dat is opgesteld door deskundigen van de grote vier 

accountancy bureau’s (www.ex-tax.com). Een verschuiving van belasting van arbeid naar 

grondstoffen, energie en milieubelastende stoffen is een zeer effectieve manier om werkgelegenheid 

te bevorderen. Bovendien werkt het macro economisch goed uit, beter dan een business as usual. 

Het is duidelijk dat langs deze weg hard gewerkt kan worden aan duurzaamheid, ook in kringen waar 

dit woord meewarigheid of aversie opwekt. Politiek dus een zeer interessante benadering van het 

duurzaamheidsvraagstuk. wordt vervolgd, richting belastinghervorming in 2016 en verder! 

Activiteiten en nieuws uit de werkgroepen 

Hieronder vind u nieuws uit de werkgroepen, en de programma’s van op stapel staande activiteiten 

van de thema-afdeling. Hier geef ik u alvast een schets van enkele nieuwsberichten uit de 

werkgroepen en een vooruitblik.  

 

Alexandra van Huffelen, bij vele D66-ers bekend als oud-wethouder en loco- burgemeester voor onze 

partij in Rotterdam, wordt de nieuwe voorzitter van de werkgroep Energie en Klimaat van onze 

thema afdeling,  als besproken en democratisch aangenomen in de werkgroep. We bedanken Paul 

Brouwer voor zijn interim werk en heten Alexandra van harte welkom ook in het bestuur van de 

thema-afdeling.  

Jan-Willem Kanters (D66 Rotterdam) zal het voorzitterschap van de werkgroep Duurzame 

Economie op zich nemen, nu Gerrit Kingma dit trekkerschap vanwege persoonlijke 

omstandigheden heeft moeten neerleggen. We hopen dat ook hier een energieke en 
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kwaliteitsleverende werkgroep wordt voortgezet nu het stokje wordt overgenomen van de 

werkgroepoprichters Gerrit Kingma en Simon Kalf.  

Werken aan duurzaamheid 

Op 1 maart organiseert onze thema afdeling een bijeenkomst met D66 politici en bedrijven die 

duurzaamheid tot leidraad hebben genomen. Kees Verhoeven zal deze bijeenkomst in Utrecht 

openen. Ook zullen nagenoeg alle provinciale D66 lijstrekkers meedoen die middag. Met deze 

bijeenkomst willen wij laten zien dat ondernemers en bedrijven die kiezen voor duurzaamheid een 

enorme, in de politiek tot nu toe onderschatte bijdrage leveren aan de economie en de groei van de 

werkgelegenheid. Het programma vind u in deze nieuwsbrief. Er zijn al meer dan 30 bedrijvende zich 

hebben opgegeven. Maar we willen de eigen leden van onze themagroep mee laten doen. Hiervoor 

zijn 20 plaatsen beschikbaar. U kunt zich opgeven bij onze voorzitter, zie het programma verderop in 

de nieuwsbrief. 

Bijeenkomst van alle thema-afdelingen met het Landelijk Bestuur 

Op 31 januari aanstaande komen alle thema afdelingen bij elkaar voor een gesprek met het 

partijbestuur en de Van Mierlo Stichting. De thema-afdelingen zullen sterker worden ingezet in het 

ontwikkelen van beleid en draagvlak voor de partij, zowel lokaal als regionaal en landelijk. Onze 

thema wordt aangehaald als voorbeeld van hoe dat stap voor stap beter kan. Ook is duidelijk voor 

iedereen in de partij dat onze thema afdeling ruim de meeste leden heeft van alle D66 thema-

afdelingen. We zijn dus duidelijk een groene partij. Ook al kan dat programmatisch nog wel wat beter 

naar voren komen. Onderaan deze nieuwsbrief ziet u een staatje van thema-afdelingen en het aantal 

leden dat ze hebben. Het landelijk bestuur heeft een discussiestuk geschreven voor de bijeenkomst 

op 31 januari, onderaan deze email kunt u zien wat de sterktes en zwaktes zijn van de huidige 

werkwijze binnen de thema-afdelingen, door de ogen van het landelijk bestuur.  

Pier Vellinga,   voorzitter Thema-afdeling D66 Duurzaam. 

 

2. Nieuws uit Brussel: Valse start van Commissie 

Juncker 

De afgelopen maanden is het Europees Parlement vooral bezig geweest met de benoeming van de 

nieuwe Europese Commissie en de gevolgen daarvan. Jean Claude Juncker is eind 2014 aangetreden 

met een nieuw team en de nadruk ligt meer dan ooit op economische groei en banen. De 

Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans speelt daarin als eerste vice-voorzitter een 

sleutelrol. Zijn topprioriteit is betere wetgeving. 

Tot ieders verbazing betekende betere wetgeving voor Timmermans het intrekken van twee grote 

wetgevende pakketten. Een voor betere luchtkwaliteit en een voor de circulaire economie. Die 

laatste gaat over hogere recyclingdoelen, het tegengaan van voedselverspilling en beter ontwerp van 

producten zodat ze makkelijker gerecycled kunnen worden. De Europese Commissie heeft zelf 

becijferd dat het volledig invoeren van het circulaire economiepakket €630 miljard per jaar (!) 

bespaart, ongeveer 180.000 banen oplevert en de broeikasgassenuitstoot sterk vermindert. 

Essentieel voor groei en banen lijkt mij. Maar de nieuwe Commissie denkt daar heel anders over. 
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En een voorstel voor scherpere luchtkwaliteitsdoelen. Ja schone lucht, dat levert toch geen groei en 

banen op? Moet Frans gedacht hebben. Misschien niet direct, maar gezondheidszorgkosten van 

slechte luchtkwaliteit worden geraamd tussen de €330 en €940 miljard (denk aan astma, kanker, 

longaandoeningen, hart- en vaatziekten etc.). Jaarlijks sterven 400.000 mensen vroegtijdig door 

slechte luchtkwaliteit. En schonere lucht verrijkt de kwaliteit van leven. Zorgt ervoor dat je kinderen 

lekker kunnen sporten en dat je na een sprintje naar de bushalte niet meteen kortademig bent. 

Daarom heeft Timmermans gedeeltelijk bakzeil gehaald en het luchtkwaliteitvoorstel weer van zijn 

lijstje gehaald.  

Maar het circulaire economiepakket staat nog gewoon op de zogenaamde kill list van Timmermans 

&co. Ondanks de bezwaren van het Europees Parlement, de Raad van Ministers, en, niet onbelangrijk 

industrie weigert de Juncker Commissie vooruit te denken. Ik mis de visie die juist nu zo hard nodig 

is. Economische groei moet duurzame groei zijn, en nu moet die omslag gemaakt worden. We 

moeten stappen vooruit zetten in plaats van 10 jaar terug in de tijd te gaan. Duurzaamheid als 

hoeksteen van het economisch beleid, daar moet de Europese Unie zich op richten. Ik zal er als een 

waakhond op toezien dat deze Commissie die omslag gaat maken, want de Commissie Juncker heeft 

wat mij betreft een valse start gemaakt.  

Gerben-Jan Gerbrandy, Europarlementariër voor D66.  

 

3. Activiteit 5 feb: Klimaatavond “Tussen Lima en Parijs”  
Kennis en debat-avond over Klimaat, met TA Europa 

Thema-afdelingen D66 Europa en D66 Duurzaam: “tussen Lima en Parijs,” een debat over de 

Nederlandse en Europese inzet voor het internationale Klimaatakkoord dat eind 2015 in Parijs 

vastgesteld wordt. 

 

Datum: donderdagavond 5 februari 2015  

Tijd: 19:30 - 22:00 uur met aansluitend borrel 

Plaats: café Florin 

Adres: Nobelstraat 2, 3512EN Utrecht 

 

Aanmelden: stuur een mail aan lindacarton@gmail.com  (onderwerp: Deelname Klimaatavond) 

 

Sprekers:  

 Gerben-Jan Gerbrandy, lid Europees Parlement D66/ALDE 

 Bram Bregman, KNMI en bijzonder hoogleraar Radboud Universiteit  

 Heleen de Coninck, oud ECN-onderzoeker en universitair hoofddocent Radboud Universiteit 

 Ivo de Zwaan, hoofd delegatie UNFCCC vanuit het ministerie I&M 

 Alexandra van Huffelen (debatleider tijdens de bijeenkomst, werkgroepvoorzitter Energie en 

Klimaat van de TA D66 Duurzaam)   

 

Programma: (concept)  

19:30 - 20:00 inloop 

 

mailto:lindacarton@gmail.com
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1e uur Kennisoverdracht:  

20:00 welkomstwoord  

Debatleider en gastvrouw,  Alexandra van Huffelen  

(werkgroepvoorzitter Energie en Klimaat van de TA D66 Duurzaam)   

20:05 Gerben-Jan Gerbrandy: 

De insteek van het Europarlement en de Europese Commissie op weg naar een internationaal 

klimaatakkoord in Parijs. 

20:20 Bram Bregman:  

Over actuele stand van zaken klimaatverandering, klimaatscenario’s en klimaatbeleid.  

20:35 Heleen de Coninck:  

Ervaringen met het internationale IPCC proces en de UNFCCC vanuit rol als wetenschapper. 

20:50 Ivo de Zwaan:  

De inzet van Nederland in hoofdlijnen in de elementen van het klimaatakkoord in Parijs, voor de 

periode na 2020 en de acties voor 2020.  

 

2e uur Debat met de zaal en het panel: (sprekers uit het 1e uur nemen plaats in het panel) 

21:05 Afronding van kennisoverdracht presentaties met een korte reactie van Gerben-Jan Gerbrandy 

(en onder voorbehoud van TK-lid Stientje van Veldhoven) 

21:07 Zaal open voor vragen.  

22:00 Afsluiting van de avond en dankwoord aan sprekers.  

Door Jan Paul Peters en Linda Carton, Thema-afdeling D66 Europa en Thema-afdeling D66 Duurzaam. 

22:05 - 22:30 Borrel.  

 

Linda Carton en Jan Paul Peters   

 

4. Activiteit 1 maart: “Werken aan Duurzaamheid” 
Onder de titel “werken aan duurzaamheid” organiseert de thema-afdeling Duurzaam van D66 een 

ondernemersbijeenkomst in samenwerking met Kees Verhoeven, woordvoerder economie van D66 

in de Tweede Kamer, en met de lijsttrekkers van D66 in de aanstaande Provinciale verkiezingen. Deze 

middag richt zich bewust niet op de grote gevestigde bedrijven, maar op kleine tot middelgrote, 

groeiende bedrijven die hebben gekozen voor duurzaamheid als leidend principe in hun producten 

en diensten. De thema-afdeling nodigt die bedrijven (vanuit alle provincies) uit om met D66 in 

gesprek te gaan over duurzaam ondernemen, op zondag 1 maart aanstaande, van 13.30 tot 16.30 

uur in Utrecht. De kernvraag van deze middag is: “Hoe kan de politiek bijdragen aan duurzaamheid 

en aan groei van de economie en werkgelegenheid?”   

Weet u nog een duurzaam midden- of klein bedrijf dat uitzonderlijke duurzaamheidsprestaties levert, 

of leidt u zelf zo’n onderneming? Of bent u lid van de thema-afdeling en bent u bijzonder 

gemotiveerd om deel te nemen aan deze middag, vanuit uw eigen bijdrage aan het debat?   

Meldt u dan aan bij Pier Vellinga, email: pier.vellinga@gmail.com, mobiel: 06-51616618. 

Datum: zondag 1-3-2015, 13:00 - 17:00 uur. 

Plaats: Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99,  3511 AE Utrecht.  

Bereikbaarheid zie http://www.oudaen.nl/web/nl/23_route.htm 
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bijdragen consumpties en zaalhuur: € 10 (aan de zaal) 
 
Programma 
13:00 Ontvangst en registratie (in Proeflokaal, beneden)  
13:30 Start programma in Couwenhovezaal (boven) 
13:30 Opening en programma presentatie, dagvoorzitter Pier Vellinga 
13:35 Filmpjes met interviews en quotes van diverse MKB bedrijven die hoog schoren op 
duurzaamheid 
13:40 Inleiding door Kees Verhoeven 
13.55 Keynote Ruud Koornstra 
14.10 Keynote 2  (naam volgt) 
14:20 Pitches van lijsttrekkers voor de Provinciale Staten. 
14:40 Rondetafelgesprekken: poltici, ondermeners, deskundigen (4 tafels) 
15:40 Pauze (incl. filmpjes met interviews en quotes) 
15.45 Feedback uit de rondetafelgesprekken door Kees Verhoeven 
15.50 Discussie 
16:00 Afsluiting 
 
16:00 – 17:00 Netwerkborrel (Proeflokaal beneden) 
17:00 Einde 
 
Sprekers op 1 maart: 

 Kees Verhoeven, lid Tweede Kamer voor D66, woordvoerder economie, campagneleider 
Provinciale verkiezingen. “Ik wil bereiken dat ondernemers de ruimte krijgen om hun bedrijf 
en de Nederlandse economie weer te laten groeien.” 

 Ruud Koornstra, eigenaar Tendris Holding. “Ik hoop iedereen maar vooral ondernemers te 
overtuigen door slechts mijn ervaring met ze te delen dat het anders kan.” 

 Pier Vellinga, voorzitter Thema-afdeling D66 Duurzaam, Hoogleraar klimaatverandering 
WUR. 

Pier Vellinga en Dirk Zijp  

 

5. Nieuws uit de werkgroep DuLaBi 
De Werkgroep Duurzaam Landgebruik en Biodiversiteit focust op ´grass root´ beïnvloeding en een of twee 

afwisselende thema’s. Wij zorgen ervoor dat we vanaf de basis meeschrijven aan verkiezingsprogramma´s 

en visie´s i.p.v. achteraf te reageren op wat andere hebben bedacht. Zo hebben wij de afgelopen 

gemeenteraad- en provinciale verkiezingen meegeschreven aan de rompprogramma´s en meerdere 

gemeenten en provincies bij de uitvoering ondersteund. 

De huidige thema’s van de Werkgroep Duurzaam landgebruik en Biodiversiteit zijn draagvlak voor het 

Nederlands Natuur Netwerk als wel ondersteuning bij de uitvoering ervan (middels PES en TEEB 

constructies) en de Landbouw en Voedselvisie van de partij waar wij aan meeschrijven. Ad hoc advies 

over sociaal economische natuurlijk duurzame gebiedsinrichting is afgelopen kwartaal gegeven aan drie 

gemeenten en een provincie. Momenteel lopen er nog een gemeentelijke en provinciale vraag en wordt 

er invulling gegeven aan een verzoek van de een Vereniging van Landeigenaren om te kijken hoe we 

gezamenlijk doelen kunnen realiseren. De publicatie over de Werkgroep in De Democraat en 

aanwezigheid bij het 100ste congres heeft een drietal actieve nieuwe leden opgeleverd. De Werkgroep 

bestaat nu uit 25 leden. 
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Thomas Vintges, voorzitter werkgroep Duurzaam Landgebruik en Biodiversiteit 
 

6. Nieuws uit werkgroep Grondstoffen  
De afgelopen maanden waren de werkgroep leden Grondstoffen druk ter voltooiing van de provinciale 

verkiezingsprogramma’s waar de Circulaire Economie vaak een belangrijke rol in heeft gekregen. 

Tegelijkertijd ging afgelopen week de nieuwe EU commissie juist de afgelopen jaar genomen maatregelen 

naar een Circulaire Economie terugtrekken. Alhoewel beloofd is dat de EU Commissie dit najaar met een 

beter set maatregelen te komen, blijft dat nog onzeker. Nadat in oktober de gemeentelijke concept motie 

Zwerfafval naar de ruim 30 grootste D66 fracties werd toegezonden, wordt deze de komende weken door 

de werkgroep afgerond.  

Maandag de 17e werd de eerste MasterClass Circulaire Economie met focus op Huishoudelijk afval met 

veel succes gehouden met en voor D66 Amsterdam. Een 30tal leden waaronder raadsleden hebben actief 

beleeft welke vooruitgang en mogelijkheden daarin zijn ontstaan en hoeveel economisch voordeel voor 

de bewoners dat heeft, naast natuurlijk de ecologische voordelen. Denken vanuit hoe de bewoner in 

keuken en badkamer met het afdanken van voor hen niet meer waardevolle spullen omgaat, betekent 

een omslag in techniek en organisatie vanuit de gemeente. Wij hopen dat vele gemeenten volgen en 

ondersteunen de D66 fracties daarin met plezier.  

Remko Zuidema, voorzitter werkgroep Grondstoffen 

 

7. Project Ex’-Taks 
De afgelopen en komende tijd wordt veel gewerkt aan de uitwerking van het Ex’tax programma http://ex-

tax.com/new-era-new-plan/ waarin bekeken wordt hoe de belastingdruk vanuit de overheid op arbeid 

kan verlagen, en ter compensatie die op natuurlijke bronnen toeneemt. De bedoeling is daarmee vanuit 

de economische bedrijfsvoering van organisaties meer werkgelegenheid te laten ontstaan en tegelijk er 

zorgvuldiger met grondstoffen wordt omgegaan. Juist innovatie, onderwijs, zorg, reparatie en hergebruik 

zijn arbeidsintensieve sectoren die hiervan profiteren. De afgelopen en komende weken wordt breed in 

de thema afdelingen gevraagd bij te dragen hieraan in afstemming met de parlementaire fracties in NL en 

EU. De laatste 3 jaar is daar al een start in gemaakt vanuit de 2e Kamer fractie en Route66, nu is het tijd 

om als D66 daarin alle creativiteit en kennis te benutten naar het nieuwe belastingplan dit komende jaar. 

De werkgroep Duurzame Economie zal hierin vanuit ta Duurzaam de kartrekker zijn. 

Remko Zuidema en Jan-Willem Kanters 

8. Nieuwe project-werkgroep Duurzame Ruimte en 

Mobiliteit 
De werkgroep Duurzame Ruimte en Mobiliteit In de samenwerking met de thema afdeling Ruimte & 

Mobiliteit komt langzaam uit de startblokken. Juist de transitie opgave rond energie en grondstoffen in de 

gebouwde omgeving is groot en complex, waarmee de beide kennisgebieden elkaar versterken. De eerste 

onderwerpen rond emissievrij openbaar vervoer in de stad en aanpasbaarheid van lokale gebieden en 

gebouwen binnen gemeentelijke besluitvorming worden nu voorbereid. Als je daarover meer wil weten 

en onderdeel van de opstartgroep wilt zijn, neem dan contact op met Remko Zuidema. 

Remko Zuidema 

http://ex-tax.com/new-era-new-plan
http://ex-tax.com/new-era-new-plan
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9. Analyse van de stand van zaken bij thema-afdelingen 
Discussiestuk bij agenda jaarvergadering van de thema-afdelingen met het landelijk bestuur.  

Hoe staat het er nu voor bij de Thema-Afdelingen?  

Naam Aantal leden 

D66 Duurzaam 691 

Onderwijs en Wetenschap 522 

Economie 407 

Zorg en Welzijn 348 

Europa 341 

Digitaal66 234 

Internationale Veiligheid en Defensie 220 

Cultuur 218 

Ruimte en Mobiliteit 213 

Sociaal-Liberalisme 193 

Veiligheid en Justitie 189 

Democratie & Rechtstaat 172 

Integratie en Participatie 161 

Ontwikkelingssamenwerking 149 

Media 117 

Vrouwen-Mannen-Mensenrechten 116 

Levensbeschouwing 115 

Senioren en Samenleving 69 

 

Wat gaat er goed bij de Thema-Afdelingen en wat kan beter? 

Sterktes Zwaktes 

 Veel leden (4500 leden, al kan een 
D66-lid van meerdere TA’s lid zijn) 

 Mengen zich (vooral bij schrijven TK- 
en EP-verkiezingsprogramma’s en 

 Veelal een technocratische inslag, 
vaak weinig politiek gevoel bij leden 
en besturen 

 Of iets een feit, een onderbouwde 
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congressen) regelmatig in het debat 

 Houden de partij scherp op hun 
eigen themagebied via gevarieerde 
inbreng (vooral duurzaamheid, 
economie)  

 Door landelijke dekking komt kennis 
uit het hele land bij elkaar 

visie of een mening is van de TA is, is 
voor buitenstaanders vaak moeilijk te 
achterhalen 

 Teveel op Tweede Kamer gericht en 
te weinig op de grootste groep D66-
politici: raadsleden en wethouders 

 Bestuurs- en organisatiekracht 
besturen vaak onvoldoende 

 Doorgaans meer gericht op 
specialisten en minder op 
generalisten: inhoud staat meer 
voorop dan politiek en organisatie 

 Toegankelijk voor iedereen, geen 
kwaliteitstoets 

Kansen Bedreigingen 

 Potentieel grote achterban (als 
besturen die weten te betrekken) 

 Groot reservoir aan kennis en 
inhoudelijk gedreven leden (als die 
dit politiek weten te maken) 

 Kansen voor grotere rol in het 
interne debat (als TA’s meer 
activiteiten en via politiekere moties 
bijdragen) 

 Natuurlijke link tussen TA’s en 
BestuurdersVereniging: aanbieders, 
respectievelijk vragers van kennis 

 Bieden een potentieel krachtig 
‘bottom-up’ mogelijkheid voor 
ledenactiviteit – ultiem democratisch 

 Echt landelijke dekking beter te 
bereiken door goede locatiekeuze 
vergaderingen (meer door het land 
heen, niet alleen op het Landelijk 
Bureau) 

 Nog meer dan bij geografische 
afdelingen hangt niveau en status 
hier af van het bestuur: individuele 
leden zoeken elkaar minder op. 

 Drempel om ‘lid’ te worden is heel 
laag (vinkje in MijnD66.nl), drempel 
om actief te worden is hoog door 
specialistische insteek van veel TA’s. 

 Iedereen kan een TA oprichten en 
€500 afdracht krijgen, dus een TA 
met 700 leden krijgt even veel geld 
als een TA met 70 leden. 

 Als sommige TA’s zich blijven zien als 
‘steunfractie’ van de Tweede Kamer, 
zal draagvlak binnen en voor die TA’s 
afnemen. 

 

Welke doelen ziet het Landelijk Bestuur voor de Thema-Afdelingen? 

Een Thema-Afdeling heeft twee primaire doelen binnen de vereniging: 

1. Bieden van objectieve expertise aan de partij 

TA’s vormen een verzamelplaats van leden met expertise op een bepaald thema. Een TA zou 

D66-politici, verenigingsbestuurders en ambtsdragers moeten helpen door deze expertise op 

verschillende manieren ter beschikking te stellen. 

2. Bijdragen aan meningsvorming op het thema van de TA 
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Een TA levert een bijdrage aan de politieke meningsvorming in de partij. Dit betekent ook dat de 

TA’s niet alleen open zou moeten staan voor experts, maar ook voor ‘generalisten’ die zich tot 

deze politieke meningsvorming aangetrokken voelen, maar geen specifieke kennis van het thema 

hebben, en voor ‘organisatoren’ die wel iets met het thema hebben, maar organiseren leuker 

vinden dan inhoud.  

bron: discussiestuk landelijk bestuur, 21 januari 2015. 
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E-nieuwsbrief 3, 2015:    E-nieuwsbrief  23 februari 2015   

In deze nieuwsbrief, 23 feb. 2015:  

6. Bericht van de voorzitter: Ronde tafels met MKB op 1 maart in Oudaen, Utrecht. 

7. Nieuws uit de Tweede Kamer  

8. Nieuws uit de werkgroep Duurzame Economie 

9. Verslag van Klimaatavond “tussen Lima en Parijs” met TA Europa en TA Duurzaam 

10. Nieuws van D66 Utrecht: Kennismarkt (duurzame) energie op 14 maart in Utrecht 

 

1. Bericht van de voorzitter: Ronde tafels met MKB 
Conferentie Werken aan duurzaamheid op 1 maart in Stadskasteel Oudaen, Utrecht  
 
Op 1 maart organiseert onze thema afdeling een bijeenkomst met D66 politici en bedrijven die 
duurzaamheid tot leidraad hebben genomen. Kees Verhoeven zal deze bijeenkomst in Utrecht 

openen. Ook Jan Terlouw zal een key-note speech geven over ‘werken aan duurzaamheid’. 
Nagenoeg alle provinciale D66 lijstrekkers doen aan deze middag mee. Met deze bijeenkomst 
willen wij laten zien dat ondernemers en bedrijven die kiezen voor duurzaamheid een enorme, in de 

politiek tot nu toe onderschatte, bijdrage leveren aan de economie en de groei van de 

werkgelegenheid. Het programma vindt u via deze link: 
https://duurzaam.d66.nl/content/uploads/sites/102/2015/02/Progr.-20-Februari-
versie.Conferentie-MKB-Programma-v2-1.pdf  
Voorlopige thema’s voor ronde tafels zijn, in overleg met een aantal MKB-ondernemers opgesteld:  

1) duurzaam inkopen door de overheden; 

2) innovatie voor duurzaamheid: de inzet van nationale, provinciale en gemeentelijke fondsen; 

3) regelgeving aangaande de introductie van duurzame energie opwekking; 

4) op weg naar een circulaire economie; 

5) sociale duurzaamheid. 

Er zijn al meer dan 70 deelnemers, waarvan zo’n 45-50 MKB ondernemers. Wanneer er aan de ronde 

tafels een zekere consensus ontstaat over wat de politiek zou moeten doen op het betreffende 

thema dan zullen we daar met de Thema-afdelingswerkgroepen in de komende maanden gericht aan 

werken.  

De eigen leden van onze thema-afdeling kunnen ook meedenken en deelnemen aan de Ronde 

Tafelgesprekken waarin de ondernemers hun visie op bovenstaande thema’s kenbaar maken. 

Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Als u hier echt zeer geïnteresseerd in bent dan kunt u 

zich nog opgeven door middel van een email aan pier.vellinga@gmail.com. Maar wees dan snel want 

naar verwachting wordt het maximale aantal deelnemers in verband met zaalgrootte ergens deze 

week bereikt.   

Pier Vellinga,   voorzitter Thema-afdeling D66 Duurzaam. 

2. Nieuws uit de Tweede Kamer  

Voortgang Nationaal Energie Akkoord 

https://duurzaam.d66.nl/content/uploads/sites/102/2015/02/Progr.-20-Februari-versie.Conferentie-MKB-Programma-v2-1.pdf
https://duurzaam.d66.nl/content/uploads/sites/102/2015/02/Progr.-20-Februari-versie.Conferentie-MKB-Programma-v2-1.pdf
mailto:pier.vellinga@gmail.com


17 
 

Duurzaamheid was de afgelopen tijd goed vertegenwoordigd op de plenaire agenda. Tijdens een 
debat over de voortgang van het Energieakkoord heeft Stientje Minister Kamp (EZ) het vuur aan de 
schenen gelegd over de prognoses. We weten namelijk nu al dat we met het huidige tempo de 
doelen nooit gaan halen. Zelfs in het meest gunstigste geval komt het percentage duurzame energie 
in 2020 niet boven de 13% uit. Dat is minder dan de afgesproken 14% en al helemaal niet meer in de 
buurt van de 16% die oorspronkelijk nog in het Regeerakkoord stond. Terwijl de voordelen van 
duurzame energie zo duidelijk zijn: meer innovatie en banen, minder afhankelijkheid van Poetin en 
een beperking van het gevaar klimaatverandering.  

Onderdeel van het Energieakkoord was ook de kolendeal. Daarin was afgesproken dat 5 oude 
kolencentrales zouden sluiten in ruil voor het afschaffen van de kolenbelasting. De D66 TK-fractie is 
altijd kritisch geweest over deze deal, omdat de Minister maar weinig inzicht geeft of we met z’n 
allen niet veel te veel betalen om die oude kolencentrales, die het toch al niet lang zouden maken, te 
compenseren. De ACM was ook kritisch op de deal; daardoor moet de Minister het nu via de 
achterdeur regelen en is het onzeker of de kolencentrales ook werkelijk dicht gaan. Wat ons betreft 
kan het niet zo zijn dat de kolenbelasting wordt afgeschaft nog vóórdat deze kolencentrales ook echt 
de deuren sluiten. Stientje heeft met een motie een Kameruitspraak geregeld om dit te verzekeren.  

In de Tweede Kamer is ook discussie ontstaan over de rol van biomassa. De vraag is namelijk of het 
wel altijd echt duurzaam is. Zo kunnen sommige soorten biomassa bijvoorbeeld concurreren met 
duurzaam hergebruik. Bovendien kan gesubsidieerde biomassa de business case van kolencentrales 
positief beïnvloeden waardoor ze nog langer open blijven. De D66 TK-fractie wil daarom dat de 
subsidies voor biomassa niet oneindig kunnen doorlopen en heeft die subsidies met een motie eindig 
gemaakt. Ook moeten er wat de D66 TK-fractie betreft éérst goede duurzaamheidscriteria voor 
biomassa zijn vóórdat het gesubsidieerd kan worden. De Minister lijkt nogal door te willen stomen 
voordat dat goed geregeld is. We blijven er voor waken dat dat niet gebeurd.  

Inzameling zwerfafval 

Op het gebied van afval heeft Stientje een leuk voorstel gedaan om het zwerfafval beter op te 
ruimen. Namelijk dat verenigingen, sportclubs, goededoelenorganisaties en scholen wat kunnen 
bijverdienen door het inzamelen van rondslingerend zwerfafval. In het verpakkingenfonds is 20 
miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld om zwerfafval te bestrijden, maar die pot blijft vaak 
onbenut. Dat geld kan goed gebruikt worden om dit mogelijk te maken. Staatssecreteraris Mansveld 
(I&M) had het voorstel warm onthaald en gaat het bij de gemeenten aanbevelen. 

Gasbesluit Groningen 

In het debat over het gasbesluit van Minister Kamp (EZ VVD) heeft de Stientje ervoor gepleit om per 
direct de gaswinning in Groningen terug te brengen naar het minimumniveau van de 
leveringszekerheid. Deskundigen zijn het er namelijk over eens dat de gaswinning leidt tot 
bodemdaling, en dat deze bodemdaling de aardbevingen veroorzaken. We moeten daarom minder 
gas winnen om de veiligheid van Groningers te verbeteren en de tijd gebruiken om de huizen, 
scholen en ziekenhuizen aardbevingsbestendig te maken. De Minister wilde dit echter niet 
toezeggen. Hij heeft de gaswinning nu wel tijdelijk verlaagd, maar expliciet de mogelijkheid open 
gehouden dat in de tweede helft van het jaar de gaswinning weer tot het oude niveau wordt 
geschroefd. De Minister heeft de beslissing in feite dus gewoon tot de zomer uitgesteld. De PvdA 
stelde dat ze het ‘ondenkbaar’ vindt dat de gaswinning dan weer omhoog gaat. Maar de coalitiepartij 
heeft helaas tegen een motie van de oppositie gestemd die deze uitspraken van de PvdA letterlijk 
vastlegde. Het blijft dus afwachten tot juli of de PvdA haar woorden ook tot daden gaat omzetten en 
of de gaswinning echt verder omlaag gaat. 
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Laurien Berkvens. 

3. Nieuws uit de werkgroep Duurzame Economie 
De werkgroep Duurzame Economie heeft afgelopen week een drietal sub-werkgroepen gestart rond 

enkele actuele thema’s, die de komende maanden verder worden uitgediept, o.a.: 

Belastinghervorming: Verschuiving Tax van Arbeid naar Grondstoffen 

De verschuiving van belastingen op arbeid naar verbruik van grondstoffen en vervuiling is een 

belangrijk thema voor D66 en ook in onze werkgroep. Tijdens de Thema-afdelings-

besturenbijeenkomst op 31 januari heeft Remko Zuidema kort toegelicht dat TA’s Duurzaam en 

Economie hard bezig zijn met een inventarisatie van maatregelen die de belastingdruk op arbeid 

kunnen verschuiven naar belastingdruk op grondstoffen. Maatregelen tot belastinghervorming die 

erg goed passen bij D66 en uitnodigen tot groene groei, innovatie, werkgelegenheid en een nieuwe 

kijk op duurzame economische activiteit. Naar aanleiding van het uitkomen van het Ex’tax-rapport 

‘New Era New Plan’, eind vorig jaar en het rapport ‘Belastingvergroening’ van Route66 eerder vorig 

jaar, heeft op 9 januari een bijeenkomst plaatsgevonden in de TK-fractie, waar de schrijvers van het 

Ex’tax-rapport een toelichting gaven en in discussie gingen met o.a. Wouter Koolmees, Stientje van 

Veldhoven, Steven van Weyenberg, Gergen-Jan Gerbrandy en de voorzitters van verschillende 

werkgroepen van TA Duurzaam en TA Economie. 

Uit dit overleg is de vraag naar voren gekomen om – vóór 7 maart – te inventariseren wat deze 
maatregelen in álle sectoren concreet zouden betekenen voor mensen, bedrijven, instellingen, 
natuur en economie. Vóór de PS verkiezingen van 19 maart willen we hiervan een eerste 
inventarisatie kunnen samenvatten. Daarom wordt aan alle Thema-afdelingen de vraag gesteld: Wat 
betekenen deze maatregelen in jullie vakgebied/aandachtsgebied? Wie wordt er blij, boos, krijgt 
nieuwe kansen over verliest juist zijn baan of bedrijf? Wat kunnen jullie daarvan binnen een paar 
weken inventariseren in je thema-afdeling of werkgroep? Input voor dit Ex-Tax gerelateerd D66 
project kan gestuurd worden aan: jwkantersd66@gmail.com. De werkgroep Duurzame Economie zal 
samen met andere partij onderdelen een inhoudelijke en coördinerende rol oppakken, om zo 
verdere D66-invulling te geven aan de ideeën voor verschuiving van belastingen van arbeid naar 
grondstoffen en vervuiling.   

TTIP – economische kans of ecologische bedreiging? 

Verhitte discussies op fora en email over de kansen en risico’s van dit trans-atlantlisch 
handelsverdrag, waarover VS en EU sinds 2013 onderhandelen. Vanuit diverse (duurzame) 
werkgroepen de vraag om een inhoudelijke discussie en standpuntsbepaling heeft geleid tot een 
gezamenlijke projectgroep vanuit o.a. DuLaBi, Duurzame Economie, TA Economie en TA Europa. 

Meten van Welvaart 

Nieuwe welvaart, nieuwe groei. Welzijn en welvaart gaan alleen samen, als niet wordt ingeleverd op 
gezondheid, klimaat, voorraden (gas, grondstoffen) of andere natuurwaarden. Daartoe moeten 
economie en welvaart voortaan gemeten worden via indicatoren die verder gaan dan BBP en 
staatsschuld. D66 heeft zich in eerdere verkiezingsprogramma’s en moties ingezet voor o.a. DNI 
(Duurzaam Nationaal Inkomen) of ISEW (Index of Sustainable en Economic Welfare). 

Jan-Willem Kanters. 

mailto:jwkantersd66@gmail.com
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4. Verslag Klimaatavond “tussen Lima en Parijs” 
De zaal was goed gevuld tijdens de klimaatavond op 5 februari 2015, in café Florin te Utrecht. Deze 

avond was georganiseerd door TA Europa en TA Duurzaam gezamenlijk. Leden van de Nederlandse 

Klimaat delegatie van het ministerie I&M, wetenschappers van KNMI en Radboud Universiteit, en 

Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy combineerden een avond van kennisoverdracht in het 

eerste uur met een discussie met de zaal tijdens het tweede uur.  

Jan Paul Peters, voorzitter van TA Europa, heette de aanwezigen welkom. Samengevat behandelden 

de sprekers de volgende onderwerpen inzake de internationale klimaatonderhandelingen: 

 Bram Bregman: Risico’s, terugkoppelingen, scenario’s, meer extreme buien verwacht voor 

NL. Naast het voorkomen of beperkt houden van het fenomeen van klimaatverandering 

(‘klimaatmitigatie’, d.w.z. energie besparing en transitie naar energievormen zonder grote 

CO2 voetafdruk ofwel lage broeikasgasemissies) is er ook  ‘klimaatadaptatie’ nodig (dit is de 

aanpassing aan effecten die nu onontkoombaar zijn geworden zoals meer extreme buien, 

overheden in Nederland zijn hier al mee bezig). De sheets met verschillende 

toekomstscenario’s  volgens het Global Carbon Project (bron: Fuss et. al., 2014) maken 

duidelijk dat een zeer radicale trendbreuk nodig zal zijn om de hoeveelheid gigatonnes CO2 

emissies per jaar, die wereldwijd nog steeds stijgen, om te buigen tot een stevige jaarlijkse 

vermindering; 

 Heleen de Coninck: Het probleem is a-symmetrisch ontstaan, de ontwikkelde landen hebben 

historisch gezien een veel groter aandeel dan de ontwikkelingslanden en nu opkomende 

landen. De effecten zijn a-symmetrisch: Ontwikkelingslanden krijgen als eerste veel meer last 

van de gevolgen dan ontwikkelde landen, en hebben minder middelen of technieken tot hun 

beschikking om de schadelijke effecten te beperken. De oplossing is ook asymmetrisch: 

Geïndustrialiseerde landen zouden moeten reduceren maar hebben ook de hoogste 

mitigatiekosten. Terwijl de baten van mitigatie vooral naar ontwikkelingslanden gaan. 

Resultaat: het is niet in het belang van rijke landen om internationale afspraken te maken 

over emissiereductie. Om toch verder te kunnen hebben de landen afgesproken om 

“Intended Nationally Determinded Contributions” te benoemen, dit  zijn vrijwillige 

doelstellingen die een land levert, naar draagkracht van de landen zelf. Waar Heleen zelf wel 

een weg voorwaarts ziet, is het werken aan Voorwaardenscheppende instrumenten, zoals 

het Green Climate Fund, en kennis- en technologie uitwisseling tussen landen in de 

uitvoering van beleid;  

 Ivo de Zwaan: Bespreekt de onderwerpen dat Participatie voorop staat in de nieuwe koers, 

inclusie andere actoren, krachtenveldanalyse en de doorbreken ‘firewall’ tussen 

ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen. Na Kopenhagen bleek de beleidskoers met 

Kyoto steeds minder effectief, zo valt momenteel onder Kyoto nog maar 14% van de 

mondiale emissies. De Nederlandse delegatie dacht, we moeten het anders gaan aanpakken. 

Niet alleen ontwikkelde landen verplichtingen opleggen, maar participatie voorop stellen. En 

opkomende landen zoals China zich ook rekenschap laten geven van hun groeiende bijdrage 

in mondiale CO2 emissies. De nieuwe koers voor de internationale klimaatonderhandelingen 

bestaat globaal uit de volgende elementen: 1. Wat denken landen zelf dat ze kunnen doen. 2. 

Hun eigen beleidsdoel is vervolgens niet vrijblijvend: elk land heeft zich gecommitteerd om 

vervolgens te monitoren en te rapporteren over hun voortgang. Landen moeten elkaar erop 
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kunnen aanspreken, maar er is geen sanctiesysteem. 3. Gericht op inclusiviteit: inclusive 

green growth nastreven. 4. Niet bijdragen aan vergroting van het gat tussen arm en rijk. 5. 

Aandacht voor subnationale en private actoren (hier maakt Nederland zich sterk voor.) 

Nederland wil deze actoren, bijvoorbeeld gemeenten en provincies, ook een rol in de 

uitvoering en in de onderhandelingen geven. 

 Gerben-Jan Gerbrandy: Ruimhartigheid, maatschappelijke druk, report The New Climate 

Economy: Verschuiven van investeringsbeslissingen infrastructuur van hoog-CO2 naar low-

carbon is goed mogelijk. Gerben Jan: Mijn idee is, de VN gaat ons niet redden onder de twee 

graden te blijven. Maar we hebben niets anders. Ik vind dat wij als rijke Westerse landen echt 

over de brug moeten komen. Wij mogen wel wat ruimhartiger zijn. Maar uiteindelijk denk ik 

niet dat de doorbraken daar (UNFCCC) vandaan zullen komen. Er moet maatschappelijke 

druk komen. De Klimaatmars in New York vorig jaar tijdens de Ban-Ki Moon Summit was daar 

een voorbeeld van. Ik hoop dat op de ‘Climate Action day’ in Juni, zo’n 100 dagen voor de top 

in Parijs, weer een massale maatschappelijke beweging te zien is. Verder zijn er voorstellen 

van partijen als bijvoorbeeld het World Resources Institute, die met een heel economische 

kijk laten zien dat een low-carbon economie wel mogelijk is, waarbij we wel de emissies 

reduceren zonder dat economieën failliet gaan. Er moeten de komende jaren veel 

investeringsbeslissingen gedaan worden in de infrastructuur. Als die investeringen 

verschoven worden van hoog-CO2-infrastructuur-oplossingen naar innovatieve low-carbon 

alternatieven, dan kun je grote slagen maken.  

Alexandra van Huffelen leidde het debat met de zaal en het panel in het tweede uur. In de uitvoerige 

discussie die volgde in het tweede uur, kwamen zaken aan bod zoals: de Duitse Energiewende, 

verschillen tussen landen zoals Duitsland die actieve energiepolitiek voert, maar ook de auto-

industrie ontziet.  De ambitieuze rol die steden oppakken met hun innovatie agenda’s (Ivo: steden 

hebben zichzelf nu ook georganiseerd in koepel organisaties). Komende generaties, de huidige 

olieprijs en effect daarvan op moeilijk winbare fossiele bronnen, ‘divestment’ (des-investeren) van 

kolen en olie investeringen. Ontwikkelingen en opschaling in hernieuwbare energie-opwekking zoals 

de zonne-energie sector, en tenslotte wat we zelf kunnen doen. Verder waren er toelichtingen op de 

presentaties. En werden verwachtingen uitgesproken over het onderhandelingsproces in het 

komende jaar en daarna, tijdens de belangrijke fase van uitvoering.   

Een uitgebreider verslag van deze Klimaatavond kunt u hier lezen: 

https://duurzaam.d66.nl/content/uploads/sites/102/2015/02/Verslag_Klimaatavond_metTA_Europa

_enTADuurzaam_5feb_v1.pdf 

De presentaties gegeven door dhr. Bram Bregman (KNMI), mevr Heleen de Coninck (Radboud 

Universiteit) en dhr. Ivo de Zwaan (delegatie internationale klimaat onderhandelingen, ministerie 

I&M) zijn terug te vinden op de website van Thema-afdeling Duurzaam, op deze pagina:  

https://duurzaam.d66.nl/publicaties/presentatie-nieuw-mondiaal-klimaatakkoord-nl-visie-12-5-

2015/  (scroll naar beneden voor alle presentaties).  

Linda Carton.  

5. Duurzaamheid nieuws van D66 Utrecht 
Kennismarkt Energie in Utrecht  

https://duurzaam.d66.nl/content/uploads/sites/102/2015/02/Verslag_Klimaatavond_metTA_Europa_enTADuurzaam_5feb_v1.pdf
https://duurzaam.d66.nl/content/uploads/sites/102/2015/02/Verslag_Klimaatavond_metTA_Europa_enTADuurzaam_5feb_v1.pdf
https://duurzaam.d66.nl/publicaties/presentatie-nieuw-mondiaal-klimaatakkoord-nl-visie-12-5-2015/
https://duurzaam.d66.nl/publicaties/presentatie-nieuw-mondiaal-klimaatakkoord-nl-visie-12-5-2015/
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Utrecht kiest een nieuwe vorm om een grootschalig plan voor de overgang naar duurzame energie te 

maken. Tijdens het stadsgesprek maken 150 aselect gekozen Utrechters samen een energieplan. De 

stadsgesprekken Energie zijn een voortvloeisel van de evaluatie die de werkgroep Duurzaam eerder 

deed over de plaatsing van de windmolens in Utrecht. De D66 fractie wil hier nu een goede volgende 

stap aan geven.  

 

Heeft u een goed idee voor de toekomstige energievoorziening in Utrecht: slim, schoon en 

duurzaam? Heeft u een mening, visie of droom die u graag mee wilt geven aan de mensen die een 

nieuw energieplan maken? Meldt u aan voor de Kennismarkt op het stadsgesprek energie op 

zaterdag 14 maart in Utrecht. Geïnteresseerden kunnen zich voor 27 februari aanmelden via deze 

link: http://www.utrecht.nl/utrechtse-energie/stadsgesprek-energie/kennismarkt-energie/ 

Matthijs Sienot.   

 

 

  

http://www.utrecht.nl/utrechtse-energie/stadsgesprek-energie/kennismarkt-energie/
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E-nieuwsbrief 4, 2015:    E-nieuwsbrief  22 maart 2015   

 

In deze nieuwsbrief, 22 maart 2015:  

1. Oproep ALV, donderdag 26 maart aanstaande in One 

Planet, Amersfoort.  

Met o.a.: 

o Gedachtewisseling met Stientje van Veldhoven  

o Politieke en Organisatorische moties  

o Projecten: Mondeling verslag over projecten die gaande 

zijn in de werkgroepen 

2. Ondernemersbijeenkomst 1 maart, “werken aan 

duurzaamheid”, groot succes. 

3. Nieuws t.a.v. D66 congres 101 op 18 april in de Van Nelle 

fabriek te Rotterdam. 

View this email in your browser  

  

 

 

  

Beste Thema-afdelingsleden, 

 

1. Oproep ALV, donderdag 26 maart, Amersfoort 

 

Algemene Ledenvergadering van Thema-Afdeling D66 Duurzaam 

Veel werk van de thema-afdeling D66 Duurzaam gebeurt tegenwoordig in 

werkgroepen, zodat we gezamenlijk meer uit ons handen krijgen. Wel wordt de 

onderlinge gedachtewisseling hierdoor meer gefragmenteerd. We roepen u op om 

bij deze ALV weer eens gezamenlijk te discussiëren over moties en over de koers 

van onze thema-afdeling. Tijdens deze ALV is Stientje van Veldhoven aanwezig 

http://us9.campaign-archive1.com/?u=92234ae2dca892e009bc087b9&id=c4f307fcfd&e=c87fc8a00d
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om van gedachten te wisselen en om nieuws vanuit de Tweede Kamerfractie en 

de Landelijke Politiek met onze thema-afdeling te delen. 

 

Tijd: donderdag 26 maart 2015, 20:00 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) 

Plaats: One Planet, Stationsplein 16, 3818 LE Amersfoort (tegenover NS station 

Amersfoort) 

Parkeren: Q-Park P+R Barchman Wuytierslaan, 3818 LG Amersfoort. 

 

Agenda ALV op 26 maart:  

1. Opening 

2. Bestuurswissel 

 Decharge en dank voor het voorzitterschap van werkgroepen: Paul Brouwer 

als interimvoorzitter van de werkgroep Energie en Klimaat, Gerrit Kingma 

en Simon Kalf als voorzitter en vice-voorzitter van de werkgroep Duurzame 

Economie 

 Nieuw in het bestuur: Jan-Willem Kanters, gekozen als voorzitter van de 

werkgroep Duurzame Economie; Alexandra van Huffelen en Maurits 

Hekking, gekozen als bestuurlijk resp. technisch voorzitter van de 

werkgroep Energie en Klimaat 

3. Politieke Moties 

 Motie Duurzaam Ondernemen n.a.v. 1 maart bijeenkomst (TA Bestuur)  

 TTIP motie van projectgroep TTIP (Marleen van der Meulen)  

4. Organisatorische Moties  

 Motie 1 Euro per lid van D66 lidmaatschap aan Thema-afdelingen (TA 

Bestuur)  

 Democratisering van de Permanente Programma Commissie (TA Bestuur)  

5. Nieuws n.a.v. de Verkiezingen vorige week en nieuws vanuit de Tweede 

Kamer:Stientje van Veldhoven  

 

6. Verslag over Projecten van de werkgroepen (mondeling verslag, vraag & 
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antwoord)  

6.1. Energietransitieproject (werkgroep Energie en Klimaat) 

6.2. Ondernemerscongres 1 maart, verslag door Pier Vellinga 

6.3. Ex’Tax Project Duurzame Belastinghervorming (meerdere werkgroepen) 

6.4. TTIP (ad hoc project uit o.a. DuLaBi en TA Economie) 

6.5. DOPP (DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen, door Remko Zuidema) 

6.6. Voedselvisie, visie op landbouw (door Karle Sykora, werkgroep Duurzaam 

Landgebruik) 

6.7. Richtingwijzer Beloon Prestatie en Deel de Welvaart (Gertjan Eg, werkgroep 

Sociale Duurzaamheid 

6.8. Nieuws vanuit het Landelijk Bestuur 

- Mid-term review van het Landelijk Verkiezingsprogramma 2012 door PPC 

- Thema-afdelingen kaderafspraken, ter behandeling najaarscongres 

7. Sluiting om 22:00 uur. 

 

2. Ondernemersbijeenkomst 1 maart, “werken 

aan duurzaamheid”, groot succes  

 

Op 1 maart organiseerde onze thema afdeling een bijeenkomst met D66 politici en 

bedrijven die duurzaamheid tot leidraad hebben genomen. Kees Verhoeven sprak 

op deze bijeenkomst in Utrecht over deze peiler in de D66 agenda op gebied van 

economie. Ook Jan Terlouw gaf een key-note speech over ‘werken aan 

duurzaamheid’. Veel provinciale D66 lijstrekkers waren op de bijeenkomst 

aanwezig en luisterden naar alle input die de CEO’s en ondernemers van de vele 

MKB-bedrijven gaven. Er werd tijdens de verschillende rondetafelgesprekken veel 

gesproken over de Energietransitie, Duurzaam Inkopen, innovatie, inzet van 

fondsen, regelgeving en beleidswijzigingen als belemmering voor duurzaam 

ondernemen. Het verslag van deze dag volgt nog. 

Onderaan deze mail vindt u een collage van foto’s die op 1 maart genomen zijn. 

 

3. Nieuws t.a.v. D66 congres 101 op 18 april in 

Rotterdam 
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Tijdens het aankomend voorjaarscongres C101 organiseert TA D66 Duurzaam 

weer een fringemeeting, naast de vertrouwde “Thema-afdelingstafel” in de centrale 

hal. Het thema van deze fringemeeting is: 

 

“Duurzame Belastinghervorming: naar Nieuwe groei, innovatie, 

werkgelegenheid en biodiversiteit die géén schade brengt aan klimaat, 

planeet en samenleving” 

 

De fringemeeting wordt georganiseerd door de werkgroep Duurzame Economie 

onder leiding van Jan-Willem Kanters, in samenwerking met diverse andere 

werkgroepen. Het idee van de Duurzame Belastinghervorming is het volgende: Als 

werk minder zwaar belast wordt, kunnen meer mensen aan het werk. Voor 

dezelfde kosten aan werkgeverzijde, zowel bij ondernemers als bijvoorbeeld in 

onderwijs, zorg en cultuur, kunnen meer mensen arbeid verrichten. Op dit moment 

staan veel prikkels echter nog zo gericht dat het aantrekkelijker is voor (grote en 

kleine) bedrijven om veel energie en grondstoffen te gebruiken als daarmee 

bespaard wordt op personeel. Dat kan slimmer: arbeid minder belasten, en 

overheidsfinanciën op orde houden door verkwistende prikkels te vervangen door 

een hogere heffing op verbruik van natuurlijke grondstoffen en vervuiling.  

D66 wil juist dat Nederland gaat innoveren en investeren in duurzame oplossingen, 

waarbij we uitgaan van een circulaire economie, hergebruik van grondstoffen, en 

slim, schoon en zuinig energiegebruik. 

Eind vorig jaar is door ‘Ex’Tax’ in samenwerking met de 4 grote accountancy 

bureaus in Nederland, een uitvoerige analyse gemaakt van mogelijkheden om 

belastingen te verschuiven van arbeid naar milieubelastende activiteiten in het 

rapport ‘New Era New Plan.’ Binnen D66 is deze analyse vervolgens besproken 

met het Ex’Tax-team en met een brede afvaardiging vanuit Tweede kamer en 

Europese fractie van D66. In overleg met de betreffende Kamerleden en 

vertegenwoordigers hebben de thema-afdelingen Duurzaam en Economie nu een 

breed onderzoek in gang gezet om in kaart te brengen wat de impact van deze 

hervormingen zullen zijn op álle maatschappelijke sectoren en bedrijfstakken. 

Verlaging van heffing op arbeid, en verhoging van heffingen op grondstoffen heeft 

niet alleen effecten op terreinen als milieu en energie, maar omgekeerd een 
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stimulans op innovatie en sociale sectoren zoals de zorg, kunst en cultuur, 

onderwijs en wetenschap, de arbeidsintensieve sectoren die we graag stimuleren. 

Centrale vragen luiden: Hoe kunnen we een dergelijk omvangrijk plan op een 

evenwichtige en doordachte manier aanvliegen vanuit het gedachtengoed van 

D66? Welke specifieke maatregelen zijn typische ‘D66 maatregelen’ omdat ze 

bijvoorbeeld de voordelen voor onderwijs, innovatie en lange-termijn waardecreatie 

en economische groei combineren? En welke maatschappelijke consequenties 

heeft elke keuze? 

 

Tijdens het congres zal de tafel van de thema-afdeling in de centrale hal weer 

bemenst zijn, als centrale ontmoetingsplek voor leden van de thema-afdeling D66 

Duurzaam. 

 

------------ 

Nieuwsbrief D66Duurzaam d.d. 22-3-2015. 

Secretaris TA Duurzaam 

Linda Carton. 

  

 

Copyright © 2015 D66 Duurzaam, All rights reserved.  

Ledenlijst TA D66 Duurzaam. (door mensen zelf te wijziging via het portal mijnd66.nl) 

 

Our mailing address is:  

D66 Duurzaam 

Hoge Nieuwstraat 30 

Den Haag, Zuid-Holland 2514 EL 

Netherlands 

 

 

 

 

 

 

  

http://mijnd66.nl/
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E-nieuwsbrief 5, 2015: E-nieuwsbrief  23 augustus 2015   

 

 

D66 Duurzaam - Nieuwbrief 23-8-2015 
contact: info@d66duurzaam.nl 

1. Thema-afdelingsbijeenkomst D66 Duurzaam op zaterdagmiddag 12 

september  

2. Felicitaties aan Urgenda voor de gewonnen klimaatzaak  

3. De Nederlandse Staat op de vingers getikt vanwege verzaken Zorgplicht. 

(een korte reactie op de klimaatzaak van Urgenda)  

 

 

1 Thema-afdelingsbijeenkomst D66 Duurzaam 

op zaterdagmiddag 12 september 2015 
 

Thema-afdelingsbijeenkomst op 12 september 2015 in de Bergkerk, 

Amersfoort  

 

We maken ons als thema-afdelingsbestuur grote zorgen. Vele leden van de 

themagroep dreigen hun motivatie te verliezen. Wat doet onze partij, hoe ziet het 

nemen van het voortouw op gebied van Duurzaamheid eruit anno 2015?  

Obama steekt zijn nek uit, Hilary Clinton neemt klimaatverandering op als 

verkiezingsthema. De paus en de rechter dringen aan aan op actie. Waar blijft 

onze partij en onze partijleider? In gesprekken op feestjes wordt dit ons in de neus 

gewreven: waar is D66 als het om het doorbreken van het bestaande onduurzame 

mailto:info@d66duurzaam.nl
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regeringsbeleid gaat?  

 

Bijgaand ontvang je het concept programma voor de ALV van D66 Duurzaam.  

 Datum en tijd: zaterdag middag 12 september 2015, van 13:00 tot 17:30 uur 

 Locatie: de Bergkerk.  

 Adres: Dr A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort (kleine 10 min. lopen vanaf 

het NS station). 

 Eigen bijdrage € 5, - pp. (gepast betalen aan de zaal) (consumpties na de 

afsluiting voor eigen rekening) 

Voorlopig programma: 

 13:00 Ontvangst en registratie 

 13:30 Welkom door Yvonne Kemmerling (D66 wethouder Amersfoort) 

 13:45 Bestuurszaken (o.a. opvolging secretaris van D66 Duurzaam) 

 14:00 TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) - Inleiding 

door een expert inzake TTIP 

 14:45 Pauze 

 15:15 Energietransitie en‘Nul op de meter’ - Inleidingen door Pier Vellinga 

en Dennis van Berkel 

 16:15 Hoe zorgen we ervoor dat D66 zichtbaar en hoorbaar het voortouw 

neemt om de slappe houding van het huidige kabinet te doorbreken? Waar 

is het overkoepelende nationale duurzaamheidsplan van D66? - Brainstorm 

en aanzet voor een motie voor het komend D66-congres, op 31 oktober in 

de Beurs van Berlage, Amsterdam.  

 17:00 Afsluiting en napraten, borrel/netwerken 

 17:30 Einde bijeenkomst.  

 

Vooraanmelden kan door een mail te sturen aan onze secretaris: 

lindacarton@gmail.com, met als mail-onderwerp: “aanmelding 12 september”. 

 

Betalen: uw bijdrage voor zaalhuur e.d. kunt u bij aanvang betalen, graag contant 

en liefst gepast.  

mailto:lindacarton@gmail.com?subject=D66%20Duurzaam%20-%20ALV%2012-9-2015&body=Aanmelding%2012%20september
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Toelichting op het programma vanuit het bestuur:  

 

We hebben als thema-afdelingsbestuur in de afgelopen jaren vele krachtig 

geformuleerde moties en voorstellen voor teksten in verkiezingsprogramma’s 

aangenomen zien worden op D66-congressen: daar hebben we ferme 

stellingnames ingenomen, waar D66-leden zich in grote meerderheden voor 

hebben uitgesproken. We hebben in 2014 met de partijleiding afspraken gemaakt, 

waarvan we in 2015 zouden kunnen zien dat D66 het voortouw ook daadwerkelijk 

neemt: Wat is daarvan terecht gekomen? Wat straalt onze partijleiding uit in de 

media en wat doet onze Kamerfractie aan baanbrekende voorstellen op het gebied 

van duurzaamheid? 

Het lijkt wel alsof ons land, als meest achterlopende land in Europa op gebied van 

energietransitie en milieu, in grote verwarring is, of haar lot vereenzelvigt met het 

lot van fossiele energie en steenkoolbedrijven, die geen versnelde 

duurzaamheidstransitie nastreven. Kunnen we genoegen nemen met enkele 

procentjes meer groene elektriciteit per jaar, opgewekt uit hernieuwbare bronnen? 

Keren de kansen van D66 Duurzaam?  

 

Hier willen we met elkaar eens goed van gedachten wisselen tijdens de komende 

thema-afdelingsbijeenkomst, waarbij we ook met de verschillende werkgroepen, 

thema-afdelingsbreed, bij elkaar zullen komen. Discussieert u mee?  

  

 

2 Felicitaties aan Urgenda voor klimaatzaak 
 

Afgelopen 24 juni won de klimaatorganisatie Urgenda een historische rechtzaak 

tegen de Nederlandse Staat. Het bestuur van D66 Duurzaam feliciteert Urgenda, 

en in het bijzonder directeur Marjan Minnesma en ons TA-lid Dennis van Berkel, 

en de andere 900 mede-eisers van die zaak, waaronder een aantal van onze 

leden, van harte met het resultaat! Zie de website van Urgenda over details: 

http://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/klimaatzaak/ 

 

Deze historische mijlpaal sterkt het thema-afdelingsbestuur in onze visie: Volgens 

http://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/klimaatzaak/
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ons moet D66 met volle overtuiging een duurzamere koers gaan voeren.  

 

In punt 3 van deze nieuwsbrief een korte inhoudelijke reactie van ons bestuur, over 

de zorgplicht van de Nederlandse overheid.  

3 De Nederlandse Staat op de vingers getikt 

vanwege verzaken Zorgplicht. 
 

Reactie: 

De overheid laat bij acute en zichtbare maatschappelijke crises met onmiddellijke 

menselijke slachtoffers, zoals een vliegramp of vuurwerkramp, wel zien dat ze een 

zorgplicht heeft en die ook na komt. Klimaatverandering is een sluipende ramp, die 

meer leed en destructie met zich meebrengt. Waarbij koralen massaal verbleken, 

en overstromingen en extreem zware stormen voor slachtoffers zorgen, en waarbij 

jarenlange droogtes nieuwe migratiestromen op gang brengen. Bij deze sluipende 

crisis, juist bij deze lange-termijn uitdaging waar wetenschappers en masse en de 

sterkst mogelijke bewoordingen onze generatie voor waarschuwen, juist op dat 

vlak komt de Nederlandse overheid haar zorgplicht niet na. Daarbij gesanctioneerd 

door het parlement (want ze zijn nog nooit om die reden naar huis gestuurd). 

M.a.w. De politiek laat het grootschalig afweten! 

 

De zorgplicht waar het om gaat is basale zorgplicht, de onderste regionen uit de 

piramide van Mazlofff, Shelter, Food & Safety. De overheid is daarmee geenszins 

een "Geluksfabriek" zoals Mark Rutte dat eens onterecht badinerend gezegd heeft. 

Het gaat slechts om bescherming, niet om uitbreiding! 

We horen nu zelfs geluiden dat PvdA en VVD voor een hoger beroep tegen de 

uitspraak van de rechter in de zaak Urgenda vs de Staat gaan stemmen. Onder 

het motto "De rechter gaat op de stoel van de politiek zitten en dat kan niet." Wij 

zijn daar als D66 Duurzaam bestuur duidelijk over: Dat vinden we een gotspe! 

De politiek laat het grootschalig afweten. Mag de burger dan zijn recht niet halen 

door de rechter in te schakelen? Gaat de rechter vervolgens op de stoel van de 

politiek zitten? Onzin. De rechter corrigeert de politiek en bedenkt niet zelf zaken 

die door de politiek geregeld moeten worden. Hij houdt de heren en dames aan de 

beleidsvoornemens, die zij zelf geformuleerd hebben, maar waar op een 
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grootschalige (schandalige?) manier niets van terecht komt. 

 

Boodschap aan onze partij: Ga dus niet in hoger beroep! Maar ga nu 

eindelijk eens krachtig werk maken van de duurzaamheidstransitie. Waar 

blijft het baanbrekende geluid van D66? Dat krachtige geluid, de duidelijke 

boodschap dat het tijd is voor radicaal duurzaamheidsbeleid en het maken 

van Grote Stappen, moet overal in de media te horen zijn. En niet alleen bij 

thema-afdeling D66 Duurzaam!  

  

 

Copyright © 2015 D66Duurzaam, All rights reserved. 
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E-nieuwsbrief 6, 2015: E-nieuwsbrief 4 september 2015   

In deze nieuwsbrief, 4 sept. 2015:  

11. Thema-afdelingsbijeenkomst D66 Duurzaam op zaterdagmiddag 12 september  

12. Thema-avond D66 Rotterdam ‘De lucht is van iedereen’ 

 

Thema-afdelingsbijeenkomst D66 Duurzaam op 

zaterdagmiddag 12 september 2015 (herinnering) 
Thema-afdelingsbijeenkomst op 12 september 2015 in de Bergkerk, Amersfoort   

Hoe ziet het nemen van het voortouw op gebied van Duurzaamheid eruit anno 2015? Obama steekt 

zijn nek uit, Hilary Clinton neemt klimaatverandering op als verkiezingsthema. De paus en de rechter 

dringen aan aan op actie. In gesprekken op feestjes wordt dit ons ingewreven:  waar is D66 als het 

om het doorbreken van het bestaande onduurzame regeringsbeleid gaat?   

Bijgaand ontvang je het concept programma voor de ALV van D66 Duurzaam.  

 Datum en tijd: zaterdag middag 12 september 2015, van 13:00 tot 17:30 uur 

 Locatie: de Bergkerk.  

 Adres: Dr A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort  (kleine 10 min. lopen vanaf het NS station). 

 Eigen bijdrage € 5, - pp. (consumpties na de afsluiting voor eigen rekening) 

 
Programma: 

 13:00 Ontvangst en registratie 

 13:30 Welkom door Bart Huijdts (Fractievoorzitter D66 Amersfoort) 

 13:45 Bestuurszaken (o.a. opvolging secretaris van D66 Duurzaam) 

 14:00 TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) - Inleiding door Dennis van Berkel 

(Urgenda) 

 14:45 Pauze 

 15:05 Column Energietransitie door Jan Terlouw 

 15:15 Energietransitie en ‘Nul op de meter’ - Inleidingen door Pier Vellinga en Peter Linders 

(kwartiermaker nulopdemeter-woningen in Brabant) 

 16:15 Hoe zorgen we ervoor dat D66 zichtbaar en hoorbaar het voortouw neemt om de slappe 

houding van het huidige kabinet te doorbreken?  Hoe helpen we om de duurzaamheidsvisie en 

het programma van D66 verder uit te dragen, zowel om de duurzaamheidstransitie te versnellen 

vanuit de samenleving (bottom-up), en als signaal over dit stagnerende kabinetsbeleid? 

Brainstorm en aanzet voor een motie voor het komend D66-congres  op 31 oktober in de Beurs 

van Berlage, Amsterdam.  

 17:00 Afsluiting en napraten, borrel/netwerken 

 17:30 Einde bijeenkomst.  

Graag vooraanmelden door een mail te sturen aan onze secretaris:  lindacarton@gmail.com, met 

als mail-onderwerp: “aanmelding 12 september”. 

Betalen: uw bijdrage voor zaalhuur e.d. kunt u bij aanvang betalen, graag contant en liefst gepast.  

mailto:lindacarton@gmail.com
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Toelichting op het programma vanuit het bestuur:  

We hebben als thema-afdelingsbestuur in de afgelopen jaren vele krachtig geformuleerde moties en 

voorstellen voor teksten in verkiezingsprogramma’s aangenomen zien worden op D66-congressen: 

daar hebben we ferme stellingnames ingenomen, waar D66-leden zich in grote meerderheden voor 

hebben uitgesproken. We hebben in 2014 met de partijleiding afspraken gemaakt, waarvan we in 

2015 zouden kunnen zien dat D66 het voortouw ook daadwerkelijk neemt: Wat is daarvan terecht 

gekomen?  Wat straalt onze partijleiding uit in de media en wat doet onze Kamerfractie aan 

baanbrekende voorstellen op het gebied van duurzaamheid? 

Het lijkt wel alsof ons land, als meest achterlopende land in Europa op gebied van energietransitie en 

milieu, in grote verwarring is,  of haar lot vereenzelvigt met het lot van fossiele energie en 

steenkoolbedrijven, die geen versnelde duurzaamheidstransitie nastreven. Kunnen we genoegen 

nemen met enkele procentjes meer groene elektriciteit per jaar, opgewekt uit hernieuwbare 

bronnen? Keren de kansen van D66 Duurzaam?  

Hier willen we met elkaar eens goed van gedachten wisselen tijdens de komende thema-

afdelingsbijeenkomst, waarbij we ook met de verschillende werkgroepen, thema-afdelingsbreed, bij 

elkaar zullen komen. Discussieert u mee?  

 

Thema-avond ‘De lucht is van iedereen’ 
 datum: 10 september 2015 

 inloop:  19:30 uur 

 aanvang:  20:00 uur 

 lokatie : De Machinist, Willem Buytewechstraat 45, Rotterdam 
 
Deze thema-avond van D66-Rotterdam biedt een toelichting op de problematiek van luchtkwaliteit 
en de voorgenomen maatregelen van het college.  
Zie ook: Koersnota " Schone lucht, voor een aantrekkelijk en gezond Rotterdam 2015-2018" 
http://www.rotterdam.nl/maatregelenschonelucht 
 
Programma: 
20.00 Inleidingen door: 

 Lex Burdorf, hoogleraar Determinanten van Volksgezondheid (EUR, afd. MGZ) 
Effectiviteit en efficiëntie van gezondheidsmaatregelen voor de bevolking. 

 Rita Slob, GGD-Rotterdam-Rijnmond 
Gevolgen van luchtvervuiling voor de gezondheid en GGD-beleid  

 Johan Voerman, DCMR / luchtkwaliteit 
Meting, berekeningen luchtkwaliteit en ontwikkelingen  

21:40  Maatregelen 

 Pex Langenberg, wethouder haven, duurzaamheid, mobiliteit en organisatie 
i.h.b. Toelichting op de uitbreiding  van de milieuzone 

20:50 Pauze 
21:15  Paneldiscussie met:Inleiders, wethouder Pex Langenberg en D66-raadslid Samuel Schampers  
22:00 Samenvatting discussie 
22:10 Afsluiting en borrel 
 
 
 

http://www.rotterdam.nl/maatregelenschonelucht
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E-nieuwsbrief 7, 2015: E-nieuwsbrief oktober 2015   

 

 

D66 Duurzaam - Nieuwsbrief oktober 2015 
 

Beste Duurzame D66'er,  

 

Bij deze onze nieuwste nieuwsbrief. De onderwerpen die hierin aan bod komen, 

zijn: 

1. Congres c102 in de Beurs van Berlage, Amsterdam, 31-10-2015. 

2. IDEE "De slag om duurzame energie" nu online. 

3. Mailings vanuit de thema-afdeling. 

contact: info@d66duurzaam.nl 

 

 

1 Congres c102 in de Beurs van Berlage, 

Amsterdam, 31 oktober 2015 
 

D66 Duurzaam goed vertegenwoordigd op het congres. 

D66 Duurzaam is aankomende zaterdag (31 oktober) ook vertegenwoordigd op 

het congres. Leden van het bestuur zullen bij de stand aanwezig zijn om al jullie 

vragen te beantwoorden en/of om in discussie te gaan over onderwerpen die met 

duurzaamheid te maken hebben. 

 

Daarnaast zal Marleen van der Meulen mede namens de thema-afdeling het 

woord voeren in de plenaire sessie over het TTIP-verdrag, waarvoor zij 

namens ons een vragenlijst heeft opgesteld aan Gerben-Jan Gerbrandy, 

Marietje Schaake, en Kees Verhoeven. 

 

mailto:info@d66duurzaam.nl
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Bovendien is er, direct na de TTIP-sessie, een plenaire sessie over de klimaattop 

met Gerben-Jan Gerbrandy en Stientje van Veldhoven. Helaas hebben wij deze 

keer geen fringemeeting georganiseerd, maar al met al is er genoeg te doen op 

het gebied van duurzaamheid.  

  

 

 

2 IDEE "De slag om duurzame energie" nu 
online 
Wetenschappelijk tijdschrift Idee; De slag om duurzame energie gratis beschikbaar 

voor Duurzaamheid-leden. 

De Mr. Hans van Mierlo Stichting geeft 4 keer per jaar het wetenschappelijk tijdschrift Idee 

uit, waarin zij diverse thema’s verkennen en verdiepen vanuit sociaal-liberaal perspectief. 

In september verscheen de editie met de titel ‘De slag om duurzame energie’ met 

bijdragen van o.a. onze voorzitter Pier Vellinga, bestuurslid Linda Carton en Jan Terlouw. 

Omdat de Van Mierlo Stichting vermoedt dat veel leden van onze thema-afdeling dit een 

interessante editie zullen vinden, stellen zij hem gratis in PDF- formaat beschikbaar: Idee 

nr.2, 2015: De slag om duurzame energie. 

De losse editie is ook bij de Van Mierlo Stichting in print te bestellen via 

vanmierlostichting@d66.nl. 

3 Mailings vanuit de thema-afdeling 
 

Als lid van een thema-afdeling verwacht je mail: nieuwsbrieven, oproepen om te 

stemmen voor moties, etc. Helaas blijkt de koppeling tussen het lid worden van de 

thema-afdeling en het abonneren op nieuwsbrieven en andere mailings niet altijd 

goed te gaan. Mocht je het idee hebben dat je belangrijke e-mails van ons mist, 

dan volgt hieronder een stappenplan om je aan te melden:  

1. Ga naar mijnd66.nl en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord 

(gebruikersnaam heb je via e-mail ontvangen van D66). 

2. Ga naar de tab "Mijn gegevens". 

3. Scroll naar beneden totdat je bij het kopje "Abonnementen" bent. Hier zie je 

http://d66.us3.list-manage1.com/track/click?u=ad470f8199d2fb5448bcc4ee4&id=1910bf4c4f&e=c4f32909f0
http://d66.us3.list-manage1.com/track/click?u=ad470f8199d2fb5448bcc4ee4&id=1910bf4c4f&e=c4f32909f0
mailto:vanmierlostichting@d66.nl
http://mijnd66.nl/
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een overzicht van alle nieuwsbrieven en mailings waarvoor je bent 

aangemeld. Als het goed is staan zowel de Nieuwsbrief D66 Duurzaam 

als de Mailing naar D66 leden van D66 Duurzaam hier ook bij.  

4. Als bovenstaande niet het geval is, klik je op aan/afmelden voor 

abonnementen (onder het overzicht). 

5. Onder het kopje "Aanmelden voor abonnementen" kun je je abonneren 

door op de knop aanmelden te drukken.  

 

   

 

Copyright © 2015 D66Duurzaam, All rights reserved. 

Je krijgt deze email als lid van de Thema-afdeling D66 Duurzaam 
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D66Duurzaam 
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E-nieuwsbrief 8, 2015: E-nieuwsbrief oktober 2015, oproep Zet uw Duurzame Initiatief op Kaart  

 

 

Uitnodiging/oproep om tijdens C102 congres uw Duurzame Initiatief waar D66 
lokaal of regionaal een rol heeft gespeeld, letterlijk op kaart te zetten. Komt u 
langs rond lunchtijd bij onze Maptable, om te helpen een inventarisatie te 
maken van lokale en regionale duurzaamheidsinitiatieven van D66? 

View this email in your browser 

  

 

 

  

 

Beste D66-er, D66 Duurzaam leden, 

 

Hierbij nodigen we u allen uit om morgen, tijdens het congres omstreeks lunchtijd, mee te doen met een 

inventarisatie van duurzame initiatieven op Lokaal en Regionaal niveau. Zet uw project letterlijk op een grote 

Internet Kaart.   

Als u een Google account heeft (bijvoorbeeld een login voor gmail),  dan kunt u ook nu al digitaal een 'druppel' 
plaatsen op de kaart via deze link: 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zMS8C4Bi8aW8.kwmjh4pbXgzI&usp=sharing_eid 

 
Help ons alstublieft hiermee, vooral raadsleden, wethouders en andere lokale en regionale D66-
bestuurders en actieve D66-ers, om een D66-brede inventarisatie te maken waarin we kennis over lokale 
initiatieven waar D66 een rol gespeeld heeft willen inventariseren en via een digitale kaart ontsluiten. 

Deze kaart is via Internet beschikbaar, zodat u ook bij 'buur afdelingen' snel naar voorbeeldprojecten kunt 
zoeken  en de contactpersoon kunt traceren. U kunt initiatieven indienen op legenda items zoals 
'energiebesparing', 'duurzame energiewinning',  'natuur',  'revolving fund' etc. Als het initiatief geen eigen 
'lokatie' heeft, zet uw druppel dan neer op de plek van uw gemeentehuis of provinciehuis.   
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking!  
 
Je kunt ons vinden bij het plein met de stands voor thema-afdelingen etc.  Thema-afdeling D66 Duurzaam 
is te herkennen aan een groene poster en een grote Maptable.  Kom vooral rond lunchtijd even langs! 
Verder zijn velen van ons aanwezig tijdens het TTIP vraag&antwoordsessie met Kees en Marietje (mede 
n.a.v. de motie ingediend door Marleen van der Meulen namens D66 Duurzaam tijdens het vorig 
congres), en de Klimaatsessie met Stientje en Gerben-Jan.  
 
We wensen u allen een goed congres morgen.  
 
Thema-afdeling D66 Duurzaam 

http://us9.campaign-archive2.com/?u=92234ae2dca892e009bc087b9&id=325a4c26fd&e=%5bUNIQID%5d
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E-Nieuwsbrief 9, 2015: E-nieuwsbrief November 2015 
 
E-nieuwsbrief 15 november 2015  

Onderwerpen:  

 D66-congres volgens de thema-afdeling Duurzaam 

o Q&A over TTIP met Marietje Schaake en Kees Verhoeven 

o De stand 

o Zet je duurzame project letterlijk op de kaart! 

D66-congres volgens de thema-afdeling Duurzaam 
 

Beste Duurzame D66'er,  

 

Het meest recente congres is alweer 2 weken geleden. Het weer heeft een omslag 

gemaakt en er is veel gebeurd in de wereld, maar toch willen wij nog even terugblikken 

op het congres. 

 

Disclaimer: de hieronder geschreven stukken geven uitsluitend de meningen en 

ervaringen van de auteur weer.  

 

 

 

1. Q&A over TTIP met Marietje Schaake en Kees 

Verhoeven. 
 

In een volle grote zaal beantwoordden Marietje Schaake en Kees Verhoeven 

vragen over het vrijhandelsverdrag (TTIP) tussen Europa en de Verenigde 

Staten en het bijbehorende arbitragemechanisme ISDS. 

 

Vrijhandel zonder invoer- en/of uitvoerheffingen is in beginsel goed voor 
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economische bedrijvigheid. 

Je wilt echter liever geen producten invoeren die onveilig zijn, onder hele slechte 

arbeidsomstandigheden zijn geproduceerd of in het ontvangende land zijn 

verboden, enz. Daarom is een dergelijk handelsverdrag altijd complex. Marietje en 

Kees kenden dit dossier goed en konden veel vragen goed beantwoorden. 

Wat mij is bijgebleven, is de indruk die ze gaven van ‘Het komt goed, de voordelen 

zijn evident, we hebben het in de hand en de risico’s zijn beheersbaar’. 

  

Wat minder uit de verf kwam was het arbitragemechanisme ISDS. Het baart mij 

zorgen dat dit een ondemocratisch gekozen systeem is, zonder mogelijkheid voor 

hoger beroep bij een internationaal gerechtshof. 

  

Een voorbeeld: 

Monsato investeert in een productie-unit voor RoundUp bestemd voor de 

Nederlandse markt. 

Nederland besluit in een later stadium het voor insecten zeer schadelijke 

verdelgingsmiddel Neonicotinoiden (dat in RoundUp voorkomt) te verbieden. 

Monsato kan dan geen RoundUp meer exporteren naar Nederland en hierop dus 

geen omzet en winst meer maken. Ook moet de productie-unit versneld worden 

afgeschreven. 

In het concept van het ISDS-mechanisme kan Monsanto de Staat aansprakelijk 

stellen voor gederfde winst en het versneld afschrijven van haar investering. 

  

De vraag is nu: is dit een ondernemersrisico van de producent of is moet de Staat 

opdraaien voor deze kosten. Op dit moment lijken de belangen van het 

bedrijfsleven in het ISDS 

mechanisme beter geborgd dan 

die van de Staat. 

  

Dirk Zijp  

 

Marleen van der Meulen (links)   

en Marietje Schaake (rechts) 
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2. De stand. 
 

Zoals gebruikelijk had onze thema-afdeling ook op dit congres weer een 

stand. Dit keer was echter voor een ander concept gekozen: alle thema-

afdelingen gezamenlijk aan 1 tafel. Hoe heeft dat voor ons uitgepakt?   

 

De sfeer tussen de thema-afdelingen onderling was erg vriendschappelijk, maar als 

je met z'n allen een paar vierkante meter hebt, moet je natuurlijk iets extra's doen 

om op te vallen. Daarom hadden we een poster gemaakt over de thema-afdeling en 

een maptable meegenomen. Op deze maptable kon iedereen zijn/haar lokale en 

regionale duurzame initiatieven letterlijk op de kaart zetten. De foto hieronder met 

Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven en onze secretaris Linda Carton laat 

goed zien hoe dat eruit ziet:  

 

Linda Carton (links) en Stientje van Veldhoven (rechts) voor Maptable met 

Duurzame Initiatieven op Kaart  

Tijdens de lunchpauze was het erg druk bij de stand: degenen die op dat moment 

bij de stand aanwezig waren, hebben toen veel mooie initiatieven in ontvangst 

mogen nemen en enkele nieuwe leden mogen verwelkomen. Kortom: ondanks de 

vele mensen op weinig vierkante meters vond ik het een erg geslaagde dag aan de 

stand!  
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Ter afsluiting nog 2 sfeerfoto's:  

 

Links (vlnr): Thema-afdelingslid Jan Terlouw met onze voorzitter Pier Vellinga. 

 

Rechts (vlnr): Voorzitter afdeling Hoogeveen en Drents commissielid Niels 

Strolenberg; Drents Statenlid en thema-afdelingslid Jurr van Dalen; ons bestuurslid 

communicatie Juliëtte Bos; actief thema-afdelingslid en oud-gedeputeerde in 

Gelderland Marjan Louppen.  

 

Juliëtte Bos 



43 
 

 

 

3. Zet je duurzame project letterlijk op de kaart!  
 

Hierboven hebben we het al gehad over een inventarisatie van duurzame 

initiatieven op lokaal en regionaal niveau. Zet je project letterlijk op een grote 

internetkaart.   

Als je een Google-account hebt (bijvoorbeeld een login voor Gmail),  dan kun 

je digitaal een 'druppel' plaatsen op de kaart via deze link:  

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=zMS8C4Bi8aW8.kwmjh4pbXgzI 

 

L. Carton. Map visualisatie bij congres D66 Duurzaam stand, made in MyMaps. 

 

Help ons alstublieft hiermee, vooral raadsleden, wethouders en andere lokale en 

regionale D66-bestuurders en actieve D66-ers, om een D66-brede inventarisatie te 

maken waarin we kennis over lokale initiatieven waarbij D66 een rol gespeeld 

heeft willen inventariseren en via een digitale kaart ontsluiten. Deze kaart is via 

internet beschikbaar, zodat je ook bij 'buurafdelingen' snel naar voorbeeldprojecten 

kunt zoeken  en de contactpersoon kunt traceren. Je kunt initiatieven indienen op 

legenda items zoals 'energiebesparing', 'duurzame 

energiewinning',  'natuur',  'revolving fund' etc. Als het initiatief geen 'eigen' locatie 

heeft, zet je druppel dan neer op de plek van je gemeente- of provinciehuis.   

http://d66.us3.list-manage.com/track/click?u=ad470f8199d2fb5448bcc4ee4&id=95741a8a06&e=c4f32909f0
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Alvast bedankt voor jullie medewerking! 

   

 

Met vriendelijke groet, het bestuur van D66 Duurzaam. 

 

Copyright © 2015 D66Duurzaam, All rights reserved. 

Je krijgt deze email als lid van de Thema-afdeling D66 Duurzaam 

 

Our mailing address is: 

D66Duurzaam 

Anna Paulownalaan 27 

Amersfoort, Utrecht 2513818 GB  

Netherlands 
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E-Nieuwsbrief 10, 2015:  E-nieuwsbrief December 2015  
 

 

Klimaatakkoord Parijs en excursie naar Brussel 
 

Beste ,  

 

Sinds onze laatste mailing over het congres is er veel gebeurd. De klimaattop in 

Parijs is inmiddels achter de rug en met een mooi resultaat. Bovendien hebben we 

een interessante excursie naar Brussel in de aanbieding. Lees snel verder voor 

meer info!  

 

 

1. Statement van het bestuur over het 

klimaatakkoord van Parijs. 

 
Mondiale hervormingsagenda van ongekende omvang 
Het bestuur van D66 Duurzaam is verheugd en viert het overeenkomen van een 

mondiaal klimaatakkoord in Parijs. Wij vinden het fantastisch dat het gelukt is om 

overeenstemming te bereiken over ons klimaat en onze “commons”, onze 

gemeenschappelijke hulpbronnen, op wereldschaal. De noodzaak tot beperking 

van broeikasgasemissies wordt nu unaniem omarmd, en daarmee wordt een 

mondiale hervormingsagenda ingezet van gigantische omvang, weg van 

ontbossing en vervuiling door fossiele energiebronnen. 

Dat dit akkoord als bindend is omarmd, eendrachtig door alle landen gezamenlijk, 

toont een ongekende internationale saamhorigheid. Over weinig worden we het 

eens in de wereld, maar hierover is nu overeenstemming. Ook met China, India en 

Rusland.  Ook staat nu zwart op wit in een internationaal verdrag de erkenning van 

wetenschappelijke inzichten, die erop wijzen dat de klimaatverandering een 

gevaarlijke kant opgaat in de 21e eeuw. De landen zijn het erover eens dat de 

schade beperkt moet worden –en de opwarming idealiter nog verder beperkt moet 

worden dan 2 graden, liever nog tot 1,5 graad. Dat is ambitieus. 
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De eensgezinde ambitie is geweldig, als we die willen waarmaken moeten we wél 

aan de bak! Zeker als Nederland. Als thema-afdeling D66 Duurzaam is dit een 

stimulans om verder te werken aan onze missie. We willen dat de politiek een 

meer stimulerende rol oppakt dan nu het geval is, in het vergroenen van Nederland 

en Europa. Met een inclusieve circulaire economie, minder beslag op grondstoffen, 

minder vervuiling, meer aandacht voor het behoud van biodiversiteit, en de 

verbouwing van een fossiele naar een hernieuwbare energie-infrastructuur in heel 

Europa. 

 

Voor Nederland willen we, als eerder bepleit, een Deltaplan Energie. Met in dat 

Deltaplan:  

1. Het inrichten van regelgeving en financiële constructies  voor verbouw 

van woningen tot nul-op-de-meter woningen: zodat de gebouwde 

omgeving klimaatneutraal kan zijn in 2035. Daarmee verplaatsen we de 

jaarlijkse energierekening van al onze huishoudens van zo’n 13 miljard 

euro per jaar naar een jaarlijkse investering van datzelfde bedrag 

gedurende 15 jaar in wooncomfort en banen. 

2. Een hoger belastingtarief voor energiegrootverbruikers, in ruil voor 

verlaging van de kosten van arbeid; goed voor het MKB en goed voor 

nieuwe banen. 

3. Een flinke impuls in onderwijs en innovatie, gericht op verduurzaming en 

hervorming van ons energie systeem, ons voedselsysteem, onze steden, 

alsmede kennis over capaciteitsopbouw & technologie ten behoeve van 

klimaatadaptatie en klimaatmitigatie.   

Wij menen dat deze zaken de nieuwe motor vormen voor kennis en banen in 

Europa. Met dit akkoord zijn wij content, vooral omdat alle landen zich binden aan 

5-jaren cyclus van verbetering en opschaling om de gestelde klimaatdoelen te 

bereiken. Gedurende de klimaatonderhandelingen heeft de Franse 

procesbegeleiding breed draagvlak verkregen, zowel bij vele inheemse volkeren 

en kleine eilandstaten, alsmede bij landen met grote fossiele voorraden. Het is dan 

ook een ‘balanced’ akkoord, dat de belangen en het bestaansrecht van ieder 

erkent. Deze brede steun vormt een belangrijk signaal: Groen is de toekomst.  
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2. Excursie naar Brussel. 
 

 

Excursie van D66 Duurzaam naar Brussel op 17 februari 2016 

  

Op woensdag 17 februari 2016 organiseert D66 Duurzaam een excursie naar 

Brussel met bezoeken aan: 

      Europese Commissie, 

      Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging, 

      Europees Parlement, 

      ENVI Commissie vergadering van Europees Parlement 

      D66/ALDE Masterclass. 

 

 

We reizen met een touringcar (max 70 personen). Er zijn 2 reisopties: 

1. Vertrek uit Amsterdam di. 16-2-2016 om 19:00, overnachten in Brussel, 

terug in Amsterdam  wo. 17-2-2016 23:30. De kosten zijn (orde grootte) € 

75,- p.p. (incl. hotel). 

2. Vertrek uit Utrecht wo. 17-2-2016 6:00 en terug in Utrecht 23:30. De 

kosten zijn (orde grootte) € 35,- p.p. (Instappen onderwerp op de bus is 

mogelijk, de locatie daarvan volgt). 

  

Heb je interesse om mee te gaan, meld je dan aan op info@d66duurzaam.nl, en 

geef aan welke reisoptie je voorkeur heeft. Als het programma rond is, vragen we 

je definitief aan te melden. 

   

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van D66 Duurzaam. 

 

 

Copyright © 2015 D66Duurzaam, All rights reserved. 

Je staat op deze mailinglijst omdat je lid bent van de thema-afdeling D66 Duurzaam 

mailto:info@d66duurzaam.nl
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Our mailing address is: 

D66Duurzaam 

Hoge Nieuwstraat 30 

Den Haag, Zuid-Holland 2514EL  

Netherlands 

 

Add us to your address book 

 

 

https://twitter.com/D66Duurzaam 

 

unsubscribe from this list    update subscription preferences  

 

 

 

Copyright © 2015 D66Duurzaam, All rights reserved. 

Je staat op deze mailinglijst omdat je lid bent van de thema-afdeling D66 Duurzaam 

 

Our mailing address is: 

D66Duurzaam 

Hoge Nieuwstraat 30 

Den Haag, Zuid-Holland 2514EL  

Netherlands 

 

 

  

http://d66.us3.list-manage.com/vcard?u=ad470f8199d2fb5448bcc4ee4&id=594baaf2b9
http://d66.us3.list-manage2.com/track/click?u=ad470f8199d2fb5448bcc4ee4&id=a7f2964946&e=c4f32909f0
http://d66.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=ad470f8199d2fb5448bcc4ee4&id=594baaf2b9&e=c4f32909f0&c=cfae8a522c
http://d66.us3.list-manage.com/profile?u=ad470f8199d2fb5448bcc4ee4&id=594baaf2b9&e=c4f32909f0
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=ad470f8199d2fb5448bcc4ee4&afl=1
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Bijlage 1. Notulen ta D66 Duurzaam bestuursvergadering do. 27 november 2014  
Inclusief globaal jaarplan 2015 
 
Tijd: 20:00 – 22:00 uur     
Adres: Anna Paulownalaan 27, Amersfoort, T 033 4612291, M 06 43020663, E: Dirk.Zijp@hccnet.nl 

 

 
1. Opening (notulen vorige vergadering bijgevoegd) 
2. Rondje mededelingen, binnengekomen post, verzoeken e.d. 
3. Evaluatie congres c100  (zie presentatie fringemeeting van Stientje in zippfile met stukken) 
4. Congres op zondag 1 maart  met MKB 

a. Locatie, invulling, dagindeling 
b. Werkverdeling, organisatie 
c. Planning en tussentijdse afspraken/deadlines 

5. Energietransitieproject 
a. Zie ook mail van Pier aan Kamerleden  (stukken bijgevoegd, stukken 1 t/m 3) 

6. Bestuurszaken 
a. Ledenadministratie, welkomspakket, penningen, website 

7. Rondje werkgroepen (alle werkgroepvoorzitters) 
8. Voortgang aanstellen voorzitter voor de werkgroep energie 
9. Jaarplan voor 2015 
10. Wat verder ter tafel komt 
11. Datum volgende vergadering en sluiting. 

 
Notulen: 

Agendapunt 2. Rondje mededelingen, binnengekomen post, verzoeken e.d. 
 
Voortgang Energietransitie expertgroep 
Zie onder punt 5.  
 
Post van het LB 
Er komt een campagnetour vanuit het LB en de TK fractie. Zij opteerden voor de organisatie van een 
bustour in Februari, als onderdeel van de campagne.  Kamerleden komen dan in duo’s naar de 
provincies. Op vrijdag 27 februari  was er nog een “tijdslot” beschikbaar om in te vullen, voor de 
provincie Gelderland (uit mijn hoofd). Hiervoor heeft de thema-afdeling animo, is teruggemaild.  
 
Remko Zuidema 
Doet verslag van de dag, waarop het rapport van de Ex-taks club is aangeboden. Het rapport is te 
downloaden op http://www.ex-tax.com/. 
Bijzonder is dat het is geschreven door de grote accountantsbureaus. Veel prominente 
duurzaamheids-voorvechters aanwezig bij de SER bij de presentatie van het rapport.  
 
Van de Ex-Taks website: “Yesterday [27 nov 2014], a ground-breaking study was presented at the 
Social and Economic Council of the Netherlands (SER) to an audience of 100 representatives from the 
European Union, Dutch Government, businesses and NGOs. The report ‘New era. New Plan. Fiscal 
reforms for an inclusive, circulare economy. Case study the Netherlands’ was officially presented by 
HRH Prince Carlos de Bourbon de Parme to representatives of EU Directorate General Environment 
and the Dutch ministry of Environment. Former Prime Minister Jan Peter Balkenende received the 
report on behalf of the Dutch Sustainable Growth Coalition. Mr. Peter Bakker of the World Business 
Council for Sustainable Development, the organization that represents 'the voice of business' in 

mailto:Dirk.Zijp@hccnet.nl
http://www.ex-tax.com/
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international climate negotiations, was also present to receive a copy of the book.” Meer info op: 
http://www.ex-tax.com/news/extax/ground-breaking-extax-report/ 
Agendapunt 3. Evaluatie congres c100   
Goede speech van Terlouw,  ook punten binnengehaald. Pechtold noemt nu ook duurzaamheid en 
schone energie in zijn speech.  
Er moet een nieuwsbrief van komen.  

 Linda schrijft nieuwsbrief,  Dirk zal hem uitsturen.  (is vorige week gebeurd) 
 
Agendapunt 4. Congres op zondag 1 maart  met MKB 

a. We opteren als locatie in de eerste plaats voor een representatieve en goed bereikbare plek. 
Genoemde optie is Den Bosch, maar hier is nog geen concrete locatie op het oog. Het nieuwe 
gemeentehuis in Utrecht, het “witte hoge gebouw bij het station” zou een ideale plek zijn 
voor een meeting met MKB  uit heel Nederland.  
=> Aan Matthijs vragen of dit een optie is.   (Pier vraagt Matthijs) 
 

b. Pier en Dirk nemen de organisatie van de dag op 1 maart op zich.  En plannen hiervoor een 
overleg.  
 

c. Invulling: Besloten wordt om MKB bedrijven van alle provincies uit te nodigen, en er een 
regionale campagne-activiteit in het kader van de Provinciale verkiezingen van te maken.  
Met  uitnodiging van enkele duurzame politici  uit de provincie/gemeenten. Vooral het MKB  
en hun boodschap aan politici moet hier naar voren komen  (zodat niet alleen de lobbies van 
grote fossiele bedrijven Den Haag bereiken, de nieuwe werkgelegenheid zit bij de kleinere 
bedrijven, niet bij de grote bedrijven).  Wel betekent dit dat we er geen open 
ledenbijeenkomst van maken, we zullen dus een aparte ALV inplannen (zie jaarplanning).  
 

d. Tussentijdse deadlines zijn nog niet gesteld. Wel moet over de locatie relatief snel 
duidelijkheid komen. 
 

Agendapunt 5. Energietransitieproject 
Pier is bezig met de expertgroep Energietransitie (oa Simon, Gertjan, Jan-Willem). Stukken zijn 
meegestuurd met deze agenda. Stukken zijn verstuurd aan de  TK fractie, Stientje, Wouter, Kees en 
aan Gerben-Jan. 
Volgende stap is om in januari een overleg te hebben waarin de parlementariërs aangeven welke 
punten zij vanuit hun gezichtspunt verder uitgewerkt willen zien.  
 
Agendapunt 6. Bestuurszaken 
Ledenadministratie en welkomspakket: Dirk heeft een begin gemaakt met het anders opnemen van 
nieuwe leden in de Ledenadministratie, zodat er toch weer een welkomspakket kan worden 
verstuurd aan nieuwe leden. Met het MijnD66 systeem konden mensen na acceptatie niet meer uit 
de rest van de database onderscheiden worden, daardoor kregen ze het “welkomspakket” niet meer.  

 Linda update de powerpoint en bekijkt de welkomsbrief  en het HHR uit het welkomspakket 
ter update voor Dirk, Dirk zal voortaan mensen eerst het welkomspakket mailen alvorens ze 
als nieuw lid te accepteren.  

 
Penningen: Dirk heeft aan het Landelijk Bureau het verzoek gedaan om het budget voor zaalhuur te 
verhogen, zoals we vorige vergadering hebben overlegd, naar een budget van 2000 Euro voor de 
zaalhuur. Dat dient met name om de kosten van alle werkgroepen die in de DE Koepel vergaderen, af 
te dekken. Ivo Thonon zou het meenemen, en er op terugkomen.  
 
Agendapunt 7. Rondje werkgroepen 

http://www.ex-tax.com/news/extax/ground-breaking-extax-report/
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Mondeling rondje per werkgroep. Hier heb ik helaas geen aantekeningen van. Wel zijn een aantal 
data vastgesteld om het jaar 2015 in te kaderen, die als ‘houvast’ kunnen dienen voor de 
verschillende werkgroepen. Zie de jaarplanning hieronder.  
 
Aparte vermelding is de vraag vanuit de thema-afdeling Ruimte en Mobiliteit, met wie Remko 
contact onderhoud. Het voorstel is om twee combi-werkgroepen te proberen te formeren, een 
werkgroep Duurzame Ruimte  en een werkgroep Duurzame Mobiliteit.  

 Een overleg in te plannen met het bestuur van de thema-afdeling Ruimte en Mobiliteit.  
 
Om met  de ‘gewone leden’ gaande te houden plannen we alvast een volgende ALV: op 12 maart, op 
een doordeweekse avond. Zie de jaarplanning bij punt 9. 
 
Agendapunt 8. Voortgang aanstellen voorzitter voor de werkgroep energie 
Pier: Alexandra van Huffelen denkt erover na, ze vraagt Maurits Hekking, tegenwoordig werkzaam bij 
de Groene Zaak, of hij haar rechterhand zou willen zijn. Zou een opsteker zijn als Alexandra en 
Maurits dit zouden oppakken.    
 
Agendapunt 9.  Jaarplanning 2015 
Geplande activiteiten in 2015 van thema-afdeling D66 Duurzaam:  

Jaarplanning thema-afdeling D66 Duurzaam voor 2015 

• Januari 2015:  Werkgroepen decentraal  (bestuursvergadering vr. 9 januari) 

• Zondag 1 maart 2015: bijeenkomst met MKB ondernemers en provincies 

• Donderdag 12 maart 2015: ALV thema-afdeling D66 Duurzaam.  Voor alle afdelingsleden  

(dit is een ‘kleine vorm’ van de voorjaars bijeenkomst  van de thema-afdeling op een 

doordeweekse avond.  Hier kunnen moties voor het D66 congres besproken worden.) 

• Woe. 18 maart 2015: Provinciale Staten Verkiezingen 

• Zat. 18 april 2015:  Landelijk D66 congres 101.  Aanwezigheid thema-afdeling D66 Duurzaam 

(met stand en vaak een fringemeeting) 

• Mei D66 Duurzaam Diner? 

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

Staten) 

• Zat. 12 september 2015:  Najaarsbijeenkomst thema-afdeling D66 Duurzaam (grote 

bijeenkomst voor alle thema-afdelingsleden en alle werkgroepen, op een zaterdag. Inclusief 

workshops) 

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

decentraal aan 

• November 2015: Landelijk D66 congres 102. Aanwezigheid thema-afdeling D66 Duurzaam 

(met stand  en/of fringemeeting) 
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Voorbereiding  volgende landelijke verkiezingen – de Tweede Kamer verkiezingen staan gepland op 

15 maart 2017, maar kunnen vervroegd plaatsvinden mocht het kabinet voortijdig vallen. Hiertoe 

bereiden de werkgroepen tijdig hun paragrafen voor in het verkiezingsprogramma voor.  

Agendapunt 10. Wat verder ter tafel komt 
Verdere bilateraaltjes en overleg over 1 maart, over de verschillende werkgroepen, over de 
nieuwsbrief en de penningen.  
 
Agendapunt 11.  Datum volgende vergadering:  
Vrijdag 9 januari 2015, bij Dirk Zijp in Amersfoort.  
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Bijlage 2. Notulen ta D66 Duurzaam bestuursvergadering vr. 9 januari 2015  
 
Tijd: 20:00 – 22:00 uur     
Adres: Anna Paulownalaan 27, Amersfoort, T 033 4612291, M 06 43020663, E: Dirk.Zijp@hccnet.nl 

 

 
Agenda: 

12. Opening (notulen vorige vergadering, 27 november 2014, bijgevoegd) 
13. Rondje mededelingen, binnengekomen post, verzoeken e.d. 

a. Verzoek van Job Swens 
b. Gesprek met Jan Terlouw 

14. Overdracht voorzitterschap werkgroep Energie en Klimaat 
a. nieuw: Alexandra van Huffelen en Maurits Hekking. Afzwaaiend: Paul Brouwer 

15. Congres op zondag 1 maart  met MKB  
a. Programma, invulling, middagindeling    (zie stuk 1, Werken aan Duurz bijgevoegd) 
b. Locatie 
c. Werkverdeling, organisatie 
d. Planning en tussentijdse afspraken/deadlines 

16. Energietransitieproject 
a. Zie stuk 2, bijgevoegde samenvatting  

17. Ex-Taks project Sustainable Accounting 
a. Zie stuk 3, korte notitie Ex-Taks project 

18. ALV op do. 12 maart 2015 
19. Bestuurszaken:  

a. Financiën   (penningmeester Dirk Zijp)  
b. Beleid om structureler op verzoeken te kunnen reageren vanuit diverse lokale en 

regionale afdelingen  (zie ook: eerdere notitie Gertjan Eg over kennisdeling, 
werkgroepen en hun masterclasses, pool met potentiele adviseurs, 
experts/docenten en sprekers vanuit TA) 

c. Kort rondje werkgroepen + Dopp (werkgroepvoorzitters. Moet dit keer kort vanwege 
de tijd) 

20. Datum volgende vergadering en overleggen 
a. overleg met bestuur TA Ruimte en Mobiliteit (ter informatie is hun visiedocument 

bijgevoegd als stuk 5) 
b. volgende bestuursvergadering 
c. overzicht met data  voor in de notulen 

21. Sluiting. 
 
 

 

Notulen:   ta D66 Duurzaam bestuursvergadering vr. 9 januari 2015 

22. Opening (notulen vorige vergadering, 27 november 2014, bijgevoegd) 
23. Rondje mededelingen, binnengekomen post, verzoeken e.d. 

a. Verzoek van Job Swens:  informatie van Jan-Willem Kanters. 
b. Gesprek met Jan Terlouw: informatie van Pier: Terlouw heeft inmiddels gesproken 

met Stientje. Idee uit Twello beraad is om alexander pechtold uit te nodigen bij een 

mailto:Dirk.Zijp@hccnet.nl
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werkdiner over de politieke lijn, bijv. in mei. Dit zou een D66DuurzaamDiner kunnen 
zijn.  

c. Van Mierlo Stichting en LB, Ivo Thonon: op zat. 31 januari is er een bijeenkomst met 
alle TA-besturen gezamenlijk, in Amersfoort, 13:30 tot 17:00 in Zaal 4 van 
Zalencentrum De Amershof, Snouckaertlaan 11 te Amersfoort.   (Pier, Gertjan en 
Linda gaan er in ieder geval heen. Gertjan heeft stuk ‘verdiepen en 
verbreden’toegestuurd aan het nieuw Landelijk Bestuurslid Kennis en Kunde in de 
partij.)  

d. Verzoek TA Europa, organisatie Klimaatavond op 5 feb.  Linda pakt dit op.  
 

24. Overdracht voorzitterschap werkgroep Energie en Klimaat 
a. nieuw: Alexandra van Huffelen en Maurits Hekking. Afzwaaiend: Paul Brouwer.  

De formele vaststelling hiervan vindt plaats tijdens de eerstvolgende ALV.  
 

25. Congres op zondag 1 maart  met MKB  
a. Programma, invulling, middagindeling en locatie zijn bekend: Oud-Aen, Utrecht. (900 

euro incl drankjes). Beroep doen op Activiteiten aan de basis voor budget (Pier 
informeert bij Kees.)  

b. Commissie gevormd om deze Ondernemersbijeenkomst voor te bereiden:  
c. Pier Vellinga, Anne-Marie Spierings, Dirk Zijp, Maurits Hekking en (van Urgenda) 

Dennis van Berkel.  
i. Anne-Marie doet de relaties met de lijsttrekkers PS en het landelijk 

campagneteam.  
ii. Gertjan Eg, en Remko Zuidema leveren input voor de lijst met uit te nodigen 

bedrijven, en voor het persoonlijk benaderen en uitnodigen van de leiders 
van deze bedrijven.   

iii. Dirk Zijp houdt een overzicht van de logistiek/outline van de dag bij.  
    

Invulling programma;  
d. Presentaties van inspirerend sprekers:  

i. Ruud Koornstra    (vastgelegd) 
ii. Meini Prins  

iii. Kees Verhoeven   (vastgelegd) 
e. Rondetafelgesprekken. Thema:  Duurzame Innovatie en de rol van de provincie 

daarin. Opdracht aan de tafels: Maak een prioriteitenlijst voor de politiek met kansen 
en belemmeringen inzake duurzaamheid vanuit het perspectief van duurzaam 
ondernemers. Naast genodigde ondernemers kunnen ca 20 leden van de TA als 
experts deelnemen.  (tafel indeling maken?) 

f. Maria Kolosso van Urgenda maakt een aantal korte filmpjes van deze bedrijven. Pier 
heeft afspraak gemaakt met Marjan Minnesma over beeldmerken. De films worden 
geknipt voor 2 versies voor 2 partijen, Urgenda en D66.  

g. Uitnodigingen en voorbereiding: inmiddels in uitvoering.  Zie rondgemailde stukken 
met update vanhet programma, de uitnodiging, lijst met Lijsttrekkers van Anne-
Marie, overeenkomst met Oudaen, etc.  

 
26. Energietransitieproject 

a. Zie stuk 2, bijgevoegde samenvatting  
b. Remko:  Voorstel om een Transitiepad project te lanceren. TA Duurzaam neemt 

voortouw, andere TA’s vragen met ons mee te gaan. Voorbeelden uit andere 
sectoren uitwerken door andere TA’s. Voorstel krijgt instemming.  

c. 26 januari overleg met Stientje. Afspraak met Stientje om in verlengde van notitie 
Slim en Schoon te werken.  
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d. Stukken van Jan-Willem, Gertjan en Simon te integreren, hierover overleg gepland op 
13 januari.  
 

27. Ex-Taks project Sustainable Accounting 
a. Zie stuk 3, korte notitie Ex-Taks project 
b. Remko doet verslag van de middag.  
c. Lessen uit gesprek met Kamerleden: Er is nu genoeg theorie, draagvlak en 

voorbeelden zijn nodig. Beelden en voorbeelden om mensen te mobiliseren.  
d. Framing: nadruk op het aantrekkelijke, de positieve kanten van banencreatie. Dan 

moet er ook ergens geld vandaan komen, dat kan door verschuiving van lasten naar 
vervuiling.   

e. Project binnen D66: Wordt breed transitieproject, ingestoken vanuit ExTaks 
benadering (accountancy, jaarverslagen) 

f. Maurits Hekking maakt een verslag, voor Ivo Thonon, TA Duurzaam bestuur, en 
terugkoppeling naar Jan Paul Peters (voorzitter TA Europa)  

 
28. ALV op do. 26 maart 2015 

a. ALV wordt verschoven naar 26 maart.  In verband met campagnetijd tot 18 maart.  
b. Organisatie: Linda en Dirk 

  
29. Bestuurszaken:  

a. Financiën, penningmeester Dirk Zijp: Er ligt nu een declaratie van 700 Euro.  
 

b. Beleid om structureler op verzoeken te kunnen reageren vanuit diverse lokale en 
regionale afdelingen:  Remko doet verslag van Masterclass over Grondstoffen, 
gehouden in Amsterdam.   Deze Masterclass was een groot succes, kan zo uitgerold 
worden in andere gemeenten of gremia.  (zie ook: eerdere notitie Gertjan Eg over 
kennisdeling, werkgroepen en hun masterclasses, pool met potentiele adviseurs, 
experts/docenten en sprekers vanuit TA) 

 

c. Nieuwsbrief aan Leden:  Linda maakt 2 nieuwsbrieven: 1 met vooraankondiging van 
activiteiten en brieven n.a.v. Eerste Kamer Verkiezingen, op zelfde wijze als bij 
Partijvoorzitter verkiezing.   En een nieuwbrief met het programma voor de komende 
activiteiten.  Met kort overzicht/stand van zaken uit de werkgroepen, op basis van 
input van de werkgroeptrekkers.  

 

d. Kort rondje werkgroepen + Dopp (werkgroepvoorzitters. Moet dit keer kort vanwege 
de tijd) 

 

e. Dulabi, Thomas:  PES (Paying for Ecosystem Services)  en TEEB verhaal over 
financiering, met Gerard Schouw in Landbouwvisie overlegd. Ecologische 
Verbindingszones weer in D66 Gelderland programma teruggefietst, door Philip en 
Karle.  

 

f. Duurzame Economie, Jan-Willem: Energietransitie, ExTaks, circulaire economie als 
onderwerpen.  

 

g. Grondstoffen, Remko: ExTaks, masterclass Grondstoffen van 17 januari in 
Amsterdam. Amsterdam wil van 17 naar 60% hergebruik.  
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h. Bijeenkomst met TA Ruimte en Mobiliteit met Bart Vink, Remko met Paul Brouwer,:  
4 onderwerpen genoemd, mogelijk als fringemeeting:  duurzame stedelijke 
mobiliteit. TA Ruimte pakt dit op. Er ligt nu een motie over uitstootvrije bussen in de 
TK van Stientje. Ander onderwerp: Agenda voor de Smart City opstellen.  

 

i. Sociale duurzaamheid, Gertjan: 19 januari werkgroepoverleg. Terugblik op begroting 
van Sociale Zaken, sociale implicaties van nieuwe hefbomen als voorgesteld in 
ExTaks.  

 

30. Datum volgende vergadering en overleggen 
a. overleg met bestuur TA Ruimte en Mobiliteit (ter informatie is hun visiedocument 

bijgevoegd als stuk 5) 
 

zie overzicht overleggen hieronder. 
 

 
Datum overzicht overleggen in Januari – Februari:  

 

 
13 januari Energietransitie expertproject 

 
19 januari werkgroep Sociale duurzaamheid 
 
20 januari werkgroep Energie en Klimaat 
 
26 januari gesprek met Kamerleden over Energietransitiedocument 
 
31 januari:  2 bijeenkomsten achter elkaar,  in zalencentrum De Amershof, 
Snouckaertlaan 11 te Amersfoort.    
 

 11:30 – 13:30 uur:  TA D66 Duurzaam overleg, over 1 maart  

 13:30 – 17:00 Thema-afdelingsbesturen overleg met Ivo Thonon, Frank 
van Mil en Henk Beerten (Landelijk Bestuur) In de Amershof, zaal 4.   

 
5 februari: Klimaatavond Tussen Lima en Partijs, in cafe Florin in Utrecht.  
 
13 februari: werkgroep DuLaBi 
 
16 februari: werkgroep Sociale Duurzaamheid 
 
20 februari: werkgroep Duurzame Economie 
 
1 maart: Ondernemersmiddag 
 
26 maart:  ALV (avond), o.a. afscheid Paul Brouwer en installatie Alexandra en Maurits, 
voorbereiding  moties voorjaarscongres 
 
Dirk is in het buitenland (Kigali, Rwanda) van 19 januari t/m 7 feb. (verzoek aan Dirk 
voor na 7 feb: de data van de werkgroepoverleggen op de website agenda te 
publiceren?) 
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b. volgende bestuursvergadering: zat. 31 januari, 11:30 – 13:30 uur,  in restaurant de 
Amershof.   Snouckaertlaan 11 te Amersfoort.   Voorstel om dit te combineren met 
een lunch in dit restaurant; praktisch. Aansluitend is de thema-afdelings-bijeenkomst 
georganiseerd door Ivo Thonon, de VMS en het Landelijk Bestuur. In zaal 4 van 
hetzelfde complex,  de Amershof,  Snouckaertlaan 11, Amersfoort.   (programma van 
deze middag als bijlage toegevoegd op pagina 5.) 

 
31. Sluiting. 

 
 
De vergadering op 31 januari staat in het teken van 2 agendapunten:  
 

1. Voorbereidingen Ondernemersbijeenkomst op 1 maart  
2. Thema-afdelingen overleg met afdelingsbesturen en Landelijk Bestuur.  

 
Van beiden wordt separaat verslag gedaan:  

 Van de Ondernemersbijeenkomst in de vorm van een verslag van die bijeenkomst.   

 En van het besturen-overleg in een verslag van Nienke Offringa namens het Landelijk Bestuur 
(Henk Beerten).  
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Bijlage 3.  Klimaatavond “tussen Lima en Parijs” op donderdagavond 5 feb in Utrecht 

Georganiseerd door Thema-afdeling Europa en Thema-afdeling Duurzaam van D66 

 

Verslag 

De zaal was goed gevuld tijdens de klimaatavond, in café Florin te Utrecht.  

Na een korte introductie door Jan-Paul Peters, voorzitter van de thema-afdeling Europa en Alexandra 

van Huffelen, werkgroepvoorzitter Energie en Klimaat, geeft Bram Bregman als eerste zijn 

presentatie.  

1. Risico’s, terugkoppelingen, meer extreme buien verwacht voor NL 

Dhr. Bregman vertelt over het vertalen van de mondiale scenario’s naar de situatie voor Nederland 

door het KNMI, waar hij werkzaam is. Hij vertelt over de wetenschap tot nu toe en de metingen die 

worden gedaan aan bijvoorbeeld de smeltsnelheid van het Arctisch gebied. Volgens de huidige stand 

van wetenschap blijkt “de hoeveelheid warmte in de oceanen” een robuuste indicator vormt voor de 

mate van opwarming. De hoeveelheid CO2 equivalenten, “CO2-eq” wordt gebruikt als verzamelnaam 

voor broeikasgassen. De norm van 430 tot 480 ppmv (parts per million by volume) geldt als 

grenswaarde bij vertaling van de door de VN landen vastgestelde grens van maximaal 2 graden 

opwarming. Die grens is vastgesteld door regeringsleiders in VN verband; het is een beleidsmatige 

grens omdat erboven ‘terugkoppelingen’ in het mondiale systeem zelfversterkend kunnen worden, 

en dus op hol kunnen slaan. We zitten nu op 450 ppmv., en dus al eigenlijk in het oranje grensgebied 

die vergeleken wordt met 2 graden opwarming.  Er worden nu projecties gemaakt van 

natuurverschijnselen, de kansen dat ze optreden en de risico’s die ze met zich meebrengen. Zo zijn er 

in Nederland diverse projecten om het land voor te bereiden op heftiger regenval, droge zomers, 

grotere rivierafvoer fluctuaties en zeespiegelstijging. In de KNMI klimaatscenario’s van 2014 wordt 

o.a. getoond dat men meer extreme buien verwacht door de opwarming. De laatste sheets gaan over 

het pad of ‘trajectory’ waar de wereld nu op zit qua CO2-uitstoot. In 1 plaatje worden de historisch 

uitgestoten emissies van fossiele brandstoffen en cement vergeleken met verschillende 

toekomstscenario’s  volgens het Global Carbon Project (bron Fuss et al 2014). Het is duidelijk dat een 

zeer radicale trendbreuk nodig zal zijn om de hoeveelheid gigatonnes CO2 emissies per jaar, die 

wereldwijd nog steeds stijgen, om te buigen tot een stevige jaarlijkse vermindering.  

2. Vanuit asymmetrische onderhandeling  naar voorwaardenscheppende instrumenten  

Als tweede spreker vertelt Heleen de Coninkc, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit, 

het UNFCCC onderhandelingproces van de Verenigde Naties.  

Uit mondiale analyses blijkt dat de energie-intensiteit van het Bruto Nationaal Product van ons 

inkomen afneemt, op zich goed nieuws. Maar de totale carbon-intensiteit van al het energieverbruik 

gaat omhoog, vooral door het toenemende kolengebruik in Azie (kolencentrales in China). Het blijkt 

dat Handel een belangrijke factor is,   (de kolencentrales worden vooral gebruikt voor groeiende 

productie, voor de stijgende interne consumptie maar vooral voor export naar Westerse landen.)  

Heleen: “Mijn analyse is dat het een a-symmetrisch probleem betreft. Er is een fundamenteel 

belangenverschil, en de landen handelen in “eigenbelang”. In het kort komt het erop neer dat de 
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arme landen boos zijn op rijke westerse landen, die hun welvaart hebben verhoogd d.m.v. hoge CO2-

emissies, terwijl de eerste klimaatveranderingen vooral voelbaar zijn bij de armere, kwetsbaardere 

bevolking in de wereld, die het minst aanstichter is.  

De oplossing is ook asymmetrisch: Geïndustrialiseerde landen zouden moeten reduceren maar 

hebben ook de hoogste mitigatiekosten. Terwijl de baten van mitigatie vooral naar 

ontwikkelingslanden gaan. Resultaat: het is niet in het belang van rijke landen om internationale 

afspraken te maken over emissiereductie. Een ‘woord’ om tcoh verder te kunnen is nu “Intended 

Nationally Determinded Contributions”. Dit zijn vrijwillige doelstellingen die een land levert, naar 

draagkracht van de landen zelf. Ook de formulering van deze INDC doelen kan verschillen per land: 

Zo stelt Nederland haar nationale doelen in termen van absolute CO2 reductie ten opzichte van 

1990. Indonesië  stelt relatieve doelstellingen, ten opzichte van baseline scenario’s. Andere landen 

stellen relatieve CO2-doelen ten opzichte van hun GDP (groei). Tenslotte zijn er landen die alleen een 

inspanningsverplichting op zich willen nemen. Sinds Cancun, het jaarlijkse UNFCCC congres na 

Kopenhagen, wordt er een andere koers gezocht. Waar Heleen zelf wel een weg voorwaarts ziet, is 

het werken aan Voorwaardenscheppende instrumenten. Zoals bijvoorbeeld de NAMA’s, (nationally 

appropriate mitigation actions) en het Green Climate Fund (daar zit nu 10 miljard dollar in). Verder is 

de implementatie erg belangrijk. Want doelen stellen door overheden is 1 ding, uitvoering wordt lang 

niet altijd gehaald. Het Climate Action Tracker project van Ecofys heeft alle doelen van landen bij 

elkaar opgeteld, en berekend dat de verwachte opwarming 3 graden zal bedragen als alle huidige 

beloften van landen 100% worden uitgevoerd.   

3. Participatie voorop, inclusie andere actoren, krachtenveldanalyse en de doorbreken ‘firewall’  

Ivo de Zwaan stelt zich voor als de ‘opvolger van Maas Goote’ (Maas Goote was actief binnen D66, 

onder andere als kandidaat Tweede Kamerlid. Hij is nu directeur bij IUCN in Amsterdam.) Als hoofd 

van de UNFCCC delegatie, vertelt dhr. Ivo de Zwaan over de internationale onderhandelingen, de 

ontwikkelingen daarin door de jaren heen,  en de opstelling van Nederland. Na Kopenhagen bleek de 

beleidskoers met Kyoto steeds minder effectief, zo valt momenteel onder Kyoto nog maar 14% van 

de mondiale emissies. De Nederlandse delegatie, met name Maas Goote dacht, we moeten het 

anders gaan aanpakken. Niet alleen ontwikkelde landen verplichtingen opleggen, maar participatie 

voorop stellen. En opkomende landen zoals China zich ook rekenschap laten geven van hun 

groeiende bijdrage in mondiale CO2 emissies (China is momenteel de grootste uitstoter).  

De nieuwe koers is nu:  

 Wat denken landen zelf dat ze kunnen doen.  

 Hun eigen beleidsdoel is vervolgens niet vrijblijvend: elk land heeft zich gecommitteerd om 

vervolgens te monitoren en te rapporteren over hun voortgang. Landen moeten elkaar erop 

kunnen aanspreken, maar er is geen sanctiesysteem. De internationale samenwerking is er 

meer op gericht op mogelijk maken, faciliteren en elkaar helpen om de doelstellingen van de 

landen te kunnen halen.  

 Gericht op inclusiviteit: inclusive green growth nastreven 

 Niet bijdragen aan vergroting van het gat tussen arm en rijk 

 Aandacht voor subnationale en private actoren (hier maakt Nederland zich sterk voor.) 

Nederland wil deze actoren, bijvoorbeeld gemeenten en provincies, ook een rol in de 

uitvoering en in de onderhandelingen geven. Ook in de UNFCCC meetings is er nu beweging 
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richting deze koers. Zo werden deze actoren, als ze al betrokken werden, eerst alleen in de 

laatste minuten aan het woord gelaten. Het idee is nu om de aandacht voor deze actoren 

groter te maken, bijvoorbeeld eerder in de meetings, ‘meer richting het podium’.   

Echter, een simpel begrip als klimaatneutraliteit, dat wil zeggen evenveel CO2 emissies uitstoten als 

opnemen, is nog geen gegeven, ook (zelfs) niet in de EU. Het beprijzen van emissies is daarvoor 

gezien als absoluut noodzakelijk.  

Vervolgens licht Ivo de Zwaan een krachtenveldschema van de UNFCCC onderhandeligen toe, met 

verschillende blokken en allianties. De EU heeft een onderhandelingsteam met 3 hoofden: Groot-

Brittannie, Duitsland, waarbij Frankrijk dit jaar een andere rol heeft als voorzitter van het congres in 

Parijs.  De LMDC is een groep landen die qua standpunten ver af staat van Nederland, met o.a. 

Venezuela, Bolivia, Cuba, Sudan. Deze landen willen de schuld en verantwoordelijkheid voor het 

aanpakken van klimaatverandering bij de OECD landen leggen en hebben bijvoorbeeld niets met 

marktmechanismen. De CIDS is de groep van de kleine eilanderstaten, sommigen horen bij de minst 

ontwikkelde landen en kwetsbaarste leden van de Verenigde Naties. Sommige eilandstaten hebben 

de hoop voor hun eiland al opgegeven, en richten zich nu op ‘loss en damage’. De groep landen 

verenigd als AILAC bevat landen als Chili, Colombia, Panama, Costa Rica. Met deze groep landen 

kunnen wij als EU het goed vinden. Deze groep landen heeft nu de roep om financiering 

geintensiveerd, mogelijk omdat hun positie binnen de ‘G77 and China’ lastig is, omdat deze landen 

tegen de OECD landen aan schurken.  

Er loopt een streep over de sheet, dit is de ‘firewall’; de kloof tussen de ontwikkelde en de 

ontwikkelingslanden. Deze kloof heeft lang voor een patstelling gezorgd. Men probeert nu uit deze 

patstelling te komen met vrijwillige arrangementen, zoals bijvoorbeeld de “Common but 

Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities.” In Lima zijn er 2 breukjes in de firewall 

geslagen:  er ligt nu een tekst waarin staat “…. In light of national circumstances.” En de zin “….urges 

developed country Parties to more enhanced financial support AND recognizes complementary 

support by other Parties.” In Geneve wordt over deze teksten doorgepraat, over de interpretatie van 

deze tekst. Het lijkt er, ook met het akkoord dat vorig jaar gesloten is tussen Barack Obama en Xi 

Jingping, dat er nu ook klimaatactie komt van opkomende landen als China.  

4. Ruimhartigheid, maatschappelijke druk, report The New Climate Economy: Verschuiven van 

investeringsbeslissingen infrastructuur van hoog-CO2 naar low-carbon is goed mogelijk 

Dan geeft Gerben-Jan Gerbrandy, Europarlementariër van D66 en lid van beide Thema-afdelingen,  

een speech en reactie op de voorgaande sprekers. Hij noemt het treffend voor dit kabinet dat op zo’n 

belangrijk onderwerp Nederland een staatssecretaris heeft gezet die druk bezet is met andere 

dingen, zoals de vertragingen bij de NS. Gerben-Jan is bij de bijeenkomst in Lima geweest. Heel 

simpel uitgelegd gaan de internationale onderhandelingen bij de UNFCCC over arm en rijk. In 1992 

waren de Westerse landen zeer rijk, het geld bij overheden klotste tegen de plinten. Toen durfden 

landen als Nederland het Kyoto verdrag wel aan. Het proces van uitvoering was niet goed, met 

bijvoorbeeld een land als Canada dat zomaar afhaakte. Als je kijkt naar de ontwikkelingen nu, dan is 

een belangrijke verandering dat China nu de grootste CO2 uitstoter is, een factor 3 verhoogd ten 

opzichte van toen. Dus, de rijke landen willen dat de opkomende landen ook mee gaan doen. Maar 

een tijd hebben die landen gezegd dat hun economische ontwikkeling, die Westerse landen allang 
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gemaakt hadden (en een langere historie van hoge uitstoot), niet geremd mocht worden door 

anderen.  

Nu neigt het proces naar een meer bottom-up approach. China heeft beloofd haar CO2 uitstoot 

eerder te laten ‘pieken’. Zij sturen nu op hun emissies.  

Het Europarlement heeft op de UNFCCC conferenties geen rol, het is een Gouvernementele 

conferentie, de Eurocommissaris onderhandelt namens de EU. Gerben-Jan observeerde in Lima de 

eindeloze discussies over wanneer pledges (toezeggingen) moeten zijn ingediend, om te kunnen 

doorrekenen voor Parijs. Uitkomst is dat landen hun INDC’s voor maart (Geneve) “mogen” indienen. 

Gerben Jan: Mijn idee is, de VN gaat ons niet redden onder de twee graden te blijven. Maar we 

hebben niets anders. Ik vind dat wij als rijke Westerse landen echt over de brug moeten komen met 

geld. Die firewall moet losgebroken worden. De speech van een land als Zuid-Afrika was waanzinnig, 

intimiderend. Maar feitelijk hebben ze we een punt. Wij mogen wel wat ruimhartiger zijn. Maar 

uiteindelijk denk ik niet dat de doorbraken daar (UNFCCC) vandaan zullen komen. Er moet 

maatschappelijke druk komen. De Klimaatmars in New York vorig jaar tijdens de Ban-Ki Moon 

Summit was daar een voorbeeld van. Ik hoop dat op de ‘Climate Action day’ in Juni, zo’n 100 dagen 

voor de top in Parijs, weer een massale maatschappelijke beweging te zien is.  

Verder zijn er voorstellen van partijen als bijvoorbeeld het World Resources Institute en de president 

van Mexico die met een heel economische kijk laten zien dat een low-carbon economie wel mogelijk 

is, waarbij we wel de emissies reduceren zonder dat economieën failliet gaan. Het rapport “New 

Climate Economy” laat zien dat de komende jaren veel investeringsbeslissingen gedaan moeten 

worden in de infrastructuur. Als die investeringen verschoven worden van hoog-CO2-infrastructuur-

oplossingen naar innovatieve low-carbon alternatieven, dan kun je grote slagen maken.   

Alexandra van Huffelen leidt het debat met de zaal en het panel in het tweede uur.  

In de uitvoerige discussie die volgde in het tweede uur, kwamen zaken aan bod zoals:  

de Duitse Energiewende, werd de vraag gesteld of een intergouvernementele conferentie gebaseerd 

op consensus wel in staat is om een effectieve verandering te bewerkstelligen, vooral gezien de 

ambitieuze rol die steden oppakken met hun innovatie agenda’s, en het organiseren van koepel 

organisaties; dat het voor het begrijpen van het klimaat debat belangrijk is om goed voor ogen te 

hebben dat er naast winnaars ook verliezers zijn van de low-carbon samenleving –zijnde de oliesector 

en kolensector, met de OPEC-landen en ook Nederland met haar gasvoorraad, de politieke aard van 

de verschuiving van het speelveld naar low-carbon energiebronnen, de gepercipieerde kosten van 

mitigatiemaatregelen, toekomstige hoge kosten van klimaatadaptatie (vooral voor de kwetsbare 

landen), de huidige olieprijs en effect daarvan op moeilijk winbare fossiele bronnen, divestment van 

kolen en olie investeringen, wat we zelf kunnen doen, toelichtingen op de presentaties, 

verwachtingen over het onderhandelingsproces in het komende jaar, innovaties en technologie-

ontwikkeling.   

Tot slot danken Jan Paul Peters (thema-afdeling D66 Europa)  en Linda Carton (thema-afdeling D66 

Duurzaam) de sprekers en aanwezigen met een fles duurzame wijn  en een boekje van de Van Mierlo 

Stichting over de richtingwijzer “Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving”, 

geschreven door o.a. Pier Vellinga, met erin natuurlijk aandacht voor klimaatverandering!   
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De sheets van de sprekers zijn terug te vinden op de website www.d66duurzaam.nl onder 

Publicaties. 

Linda Carton.  

  

http://www.d66duurzaam.nl/
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Bijlage 4. Ondernemersbijeenkomst met duurzaam MKB-ers op 1 maart 2015 

Uitnodiging voor de Ondernemersbijeenkomst met duurzaam MKB-ers op 1 maart:  

Uitnodiging voor overleg met de politiek. 

Hierbij wil ik u persoonlijk uitnodigen om met D66 in gesprek te gaan over duurzaam ondernemen. 

Tijdens een bijeenkomst 1 maart aanstaande van 13.30 tot 16.30 uur in Utrecht willen wij graag van 

u horen hoe de politiek kan bijdragen aan duurzaamheid en aan groei van de economie en 

werkgelegenheid.  

Wij richten ons bewust niet op de grote gevestigde bedrijven, maar op bedrijven zoals het uwe, 

kleine tot middelgrote, groeiende bedrijven die hebben gekozen voor duurzaamheid als leidend 

principe in hun producten en diensten.  

Onder de titel “werken aan duurzaamheid” organiseren wij als thema-afdeling Duurzaam van D66 

deze bijeenkomst in samenwerking met Kees Verhoeven, woordvoerder economie van D66 in de 

Tweede Kamer en met de lijsttrekkers van D66 in de aanstaande Provinciale verkiezingen. Zij en een 

aantal andere D66 voortrekkers en adviseurs zullen aanwezig zijn om direct met u in gesprek te gaan. 

Met deze bijeenkomst willen wij laten zien dat ondernemers en bedrijven die kiezen voor 

duurzaamheid een enorme, in de politiek tot nu toe onderschatte bijdrage leveren aan de economie 

en de groei van de werkgelegenheid. Uw soort onderneming verdient meer aandacht, vooral omdat 

in de algemene Haagse politiek de meeste aandacht uitgaat naar het grote gevestigde bedrijfsleven.  

Op deze bijeenkomst gaat u in gesprek met de politiek. Uw ideeën worden serieus genomen, u gaat 

in discussie en u bouwt aan een netwerk.  

Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk of u geïnteresseerd bent, dan nemen wij direct contact met 

u op over uw rol op de bijeenkomst, over het maken van een filmpje of het geven van een quote over 

uw bedrijf en uw visie op duurzaamheid en wat de politiek kan doen.  Het programma vindt u in de 

andere bijlage bij deze email.  

U kunt mij direct mailen op pier.vellinga@gmail.com 

 

Pier Vellinga 

vz. thema-afdeling Duurzaam D66,  

 

mede namens Kees Verhoeven  

Tweede Kamerlid D66, woordvoerder economie. 
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Bijlage 5a. Programma 

Werken aan duurzaamheid 
De cruciale rol van kleine en middelgrote 
bedrijven en wat de politiek kan doen. 
 

 
datum zondag 1-3-2015, 13:00 - 17:00 uur. 

plaats Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99, 3511 AE Utrecht, tel: 030-231186   

bereikbaarheid zie http://www.oudaen.nl/web/nl/23_route.htm  
aanmelden Pier Vellinga, email: pier.vellinga@gmail.com, mobiel: 06-51616618 

bijdragen consumpties en zaalhuur: € 10 (aan de zaal) 

Introductie 
Op deze bijeenkomst gaat u in gesprek met de politiek. Uw ideeën worden serieus genomen, u gaat in 
discussie en u bouwt aan een netwerk. 

 

Programma           

            

 Proeflokaal (beneden)  

13:00 Ontvangst en registratie  

 

 Couwenhovezaal (boven) 

13:30 Opening en programma presentatie dagvoorzitter Pier Vellinga 

 Filmpjes met interviews en quotes 

 

13:35 Jan Terlouw: werken aan duurzaamheid. 

 

13:40 Kees Verhoeven: D66 gaat ervoor. 

 

13.55 Ruud Koornstra: Wat wij vragen van de politiek.  

                       

14.10  Roebyem Anders : Wat wij vragen van de politiek. 

 

 

 

http://www.oudaen.nl/web/nl/23_route.htm
mailto:pier.vellinga@gmail.com
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14.25                         Korte pitches van Provinciale lijsttrekkers: Annemieke Traag (gedeputeerde  

  Gelderland); Anne-Marie Spierings (Noord-Brabant); Niels Hofnagels (Utrecht);  

  Ton Veraart (Zeeland). 

14:40  Rondetafelgesprekken: politici, ondernemers, deskundigen (5 tafels,10 per tafel).   

15:40              Pauze (incl. filmpjes met interviews en quote’s.              

          

15.45 Feedback uit de rondetafelgesprekken door Kees Verhoeven .  

 

15.5    Discussie.                                      

                         

 

16:00 Afsluiting. 

 

Proeflokaal (beneden)  

 Netwerk-borrel 

17:00 Einde. 

 
 
Sprekers 
Jan Terlouw Voormalig minister van Economische Zaken, voormalig Commissaris van de 

Koningin in Gelderland; van 1973-1982 partijleider van D66. 
Kees Verhoeven Lid Tweede Kamer voor D66, woordvoerder economie, campagneleider 

Provinciale verkiezingen. “Ik wil bereiken dat ondernemers de ruimte krijgen om 
hun bedrijf en de Nederlandse economie weer te laten groeien.” 

Ruud Koornstra Eigenaar Tendris Holding.  
Roebyem Anders      CEO Sungevity Europe, voorheen Zonline. 
Pier Vellinga              Voorzitter Thema-afdeling D66 Duurzaam, Hoogleraar klimaatverandering 
WUR en VU.   
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Bijlage 5b. Verslag 1 maart bijeenkomst met Ondernemers   

Meer ruimte voor MKB en Starters gericht op duurzaamheid.  

 

- wat de politiek kan doen- 

 

1. Inleiding. 

 

Op 1 maart zijn ondernemers gericht op duurzaamheid in gesprek gegaan met 

politici van D66, van de Tweede Kamer, van de Provincies en van enkele 

gemeenten, (zie programma op blz. 2). De bijeenkomst vond plaats in het kader 

van de provinciale verkiezingen van 18 maart 2015. De bijeenkomst werd 

georganiseerd door D66 Themagroep Duurzaam in overleg met Kees 

Verhoeven, lid Tweede Kamer.  

 

De bijeenkomst was vooral gericht op startende bedrijven en MKB die zich 

volledig richten op duurzaamheid. Bewust heeft D66 de aandacht gericht op 

deze bedrijven.  

 

Dit type bedrijven verdient meer aandacht omdat in de algemene en zeker in de 

Haagse politiek de aandacht nog veel te veel uitgaat naar de grote bedrijven die 

krimpen in werkgelegenheid en veelal onduurzaam produceren. 

 

Op de bijeenkomst waren ongeveer 70 bedrijven, 20 provinciale, gemeentelijke 

en landelijke D66 politici en 10 deskundigen/adviseurs aanwezig. Op de agenda 

stonden 5 onderwerpen:  

 

1) Duurzaam inkopen,  

2) Innovatie, starters en prov. fondsen,  

3) Regelgeving energiebesparing en duurzame energie,  

4) Circulaire Economie,  

5) Sociale duurzaamheid. 

 

Hieronder vindt u de meest belangrijke bevindingen van de bijeenkomst. 

Deze bevindingen worden voorgelegd aan de deelnemers en zullen na mogelijke 

aanvulingen worden gepresenteerd aan de D66 politici van de Tweede Kamer, 

van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, van de gemeenteraads fracties 

en wethouders en aan de Water Natuurlijk politici van de Waterschappen. 

Verder zal de Themaafdeling D66 Duurzaam een nader te kiezen aantal punten 

sterker en zo concreet mogelijk onder de aandacht brengen van de genoemde 

politici. Hiertoe zullen we contact blijven onderhouden met de deelnemende 

ondernemers van 1 maart.  
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Programma Werken aan duurzaamheid 
 
De cruciale rol van kleine en middelgrote bedrijven en 
wat de politiek kan doen. 
 

 
datum zondag 1-3-2015, 13:00 - 17:00 uur. 
plaats Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99, 3511 AE Utrecht, tel: 030-231186  
bereikbaarheid zie http://www.oudaen.nl/web/nl/23_route.htm  
aanmelden Pier Vellinga, email: pier.vellinga@gmail.com, mobiel: 06-51616618 
 
bijdragen consumpties en zaalhuur: € 10 (aan de zaal) 
 
Introductie 
Op deze bijeenkomst gaat u in gesprek met de politiek. Uw ideeën worden serieus genomen, u gaat in 
discussie en u bouwt aan een netwerk. 
 
Programma  
13:00 Ontvangst en registratie 
13:30 Opening dagvoorzitter Pier Vellinga 
  
13.35                 Filmpjes met interviews en quotes van ondernemers. 
 
13:40 Jan Terlouw: Werken aan duurzaamheid 
 
13:50 Kees Verhoeven: D66 gaat ervoor 
 
14:00 Ruud Koornstra: Wat wij vragen van de politiek 
 
14:10  Roebyem Anders: Wat wij vragen van de politiek 
 
14:20 Rondetafelgesprekken: Politici, ondernemers, deskundigen (5 tafels,12 per tafel):1) 

Duurzaam inkopen, 2) Innovatie, starters en Prov. fondsen, 3) Regelgeving 
energiebesparing en duurzame energie, 4) Circulaire Economie, 5) Sociale 
duurzaamheid. 

 
15:30 Korte pitches van Provinciale lijsttrekkers: Annemieke Traag (gedeputeerde, 

Gelderland); Anne-Marie Spierings (Noord-Brabant), Niels Hoefnagels (Utrecht), 
Michiel Rijsberman (Flevoland) 

15:45 Kees Verhoeven: Feedback uit de rondetafelgesprekken 
15:50 Discussie 
16:00 Afsluiting 
 Netwerk-borrel 
17:00 Einde 
 
Sprekers 
Jan Terlouw Voormalig minister van Economische Zaken, voormalig Commissaris van de 

Koningin in Gelderland; van 1973-1982 partijleider van D66 
Kees Verhoeven Lid Tweede Kamer voor D66, woordvoerder economie, campagneleider 

Provinciale verkiezingen. “Ik wil bereiken dat ondernemers de ruimte krijgen om 
hun bedrijf en de Nederlandse economie weer te laten groeien” 

Ruud Koornstra Eigenaar Tendris Holding 
Roebyem Anders CEO Sungevity Europe, voorheen Zonline 
Pier Vellinga Voorzitter Thema-afdeling D66 Duurzaam, Hoogleraar klimaatverandering WUR 

en VU. 
 

2. Innovatie 

 

2.1 Innovatie….genoemde problemen: 

http://www.oudaen.nl/web/nl/23_route.htm
mailto:pier.vellinga@gmail.com
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1. vaak vallen innovatieve voorstellen buiten de kaders van financieringsregelingen 

(subsidies, fondsen); 

 

2. hoge rentepercentage voor inzet van revolverende middelen via een fonds, gevuld met 

publieke middelen (bijv PPM Oost); 

 

3. lange doorlooptijden voordat er een besluit valt; 

 

4. regelingen soms moeilijk te vinden, ondernemers verdwalen in het woud van 

regelingen; 

 

5. cofinanciering voor MKB erg lastig te realiseren; 

 

6. kleinere aanvragen, minder dan een half miljoen, worden door grotere fondsen vaak 

niet serieus genomen 

 

7. het is moeilijk voor een MKB'er een aanspreekpunt te vinden bij fondsen; 

 

8. overheid is vaak afwachtend bij bijv duurzame mobiliteit; 

 

9. Innovatie stimuleren door korting op de winstbelasting maakt dat alleen grote 

ondernemingen met bestaande business daarvan kunnen profiteren. MKB en starters 

zijn primair bezig met investeren en met de ontwikkeling van toekomstige business en 

kunnen die regelingen dus niet benutten; 

 

10. Nu worden er miljoenen verspild aan het in stand houden van instituten zoals TNO 

met een verouderd business model, zonder dat er maar een enkele controle is op 

resultaten van de gesubsidieerde projecten; 

Juist het bedrijfsleven zorgt voor een controle / waardering van een onderzoek door 

gebruik te maken van de resultaten. Kennis ontwikkeling is enorm belangrijk voor de 

groei van BV Nederland. Onze voorsprong is snel achteruit gegaan door te blijven vast 

houden aan dit soort fossiele business modellen. Nederland gaat snel veranderen van 

een ontwikkelland naar een ontwikkelingsland. Een zeer verontrust proces; 

 

11. Het BMKB (Borgstelling krediet voor het MKB), werkt niet voor startende 

ondernemers. Dit komt omdat de commerciële voorwaarden om in aanmerking te 

komen voor BMKB door de banken worden opgesteld. En daar gaat het mis: de 

banken accepteren geen enkel risico en verstrekken BMKB (1) ofwel als er zoveel 

gegarandeerde orders kunnen worden overlegd dat een krediet feitelijk niet nodig is 

dan wel (2) dat de aanvragende ondernemer (andere) assets ter borg beschikbaar stelt. 

Met andere woorden, BMKB is verworden tot een cash cow van de banken en het 

krediet komt niet terecht bij de startende ondernemers. 

 

 

2.2 Innovatie….genoemde oplossingen: 

 
1. creëer generieke duurzaamheidsregelingen; 
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2. zet ondernemers in die voorstellen van ondernemers beoordelen. Zij snappen hoe het 

werkt. Ambtenaren hebben geen verstand van de (technologische) innovatieve 

voorstellen van ondernemers en kunnen die niet goed beoordelen; 

 

3. faciliteert incubators waar meerdere startups zich kunnen vestigen; 

 

4. zoek en benader als ondernemer de overheid als klant ; 

 

5. er is veel behoefte aan financiering van bedragen die minder dan zijn 5 ton. 1 of 2 ton 

kan al meer dan voldoende zijn voor een MKB'er; 

 

6. maak regelingen mogelijk die voor 50 procent uit subsidie en 50 procent uit leningen 

bestaat; 

 

7. ontwikkel en maak gebruik van netwerken van ondernemers: ervaringen uitwisselen, 

leren van elkaar, crossovers vinden; 

 

8. stop als overheid geld in een kredietunie met bijv 20 procent negatief rendement, in 

plaats van subsidies verstrekken;  

 

9. koppel de innovatiebox aan kredietunies; 

 

10. verschaf als overheid vaker garanties. Hoeft dan geen eens geld; 

 

11. ga uit van een integrale visie over hoe belangrijk duurzaamheid is in het ondernemen; 

 

12. beoordeel alle voorstellen aan het criterium dat een voorstel van een ondernemer de 

continuïteit van de samenleving zekerstelt met behulp van duurzaamheid.  

 

13. In het algemeen kun je aangeven dat R&D zeer arbeidsintensief is zodat een % korting 

in loonkostenheffing van dergelijke banen het effectiefste werkt. 

 

14. Het rapport (van de HAN, waarvoor de studenten een 9.1 hebben gekregen) geeft aan 

dat er grote kansen zijn voor bedrijven als zijn hun kennis over duurzame oplossingen 

kunnen omzetten in concrete business modellen. Dit kunnen bedrijven echter niet 

alleen, daarvoor zijn samenwerkingen noodzakelijk tussen universiteiten en het 

bedrijfsleven. In dit geval met de WUR en TU/D. 

 

 

15. De onderzoekskosten zijn echter voor een MKB’er niet op te brengen, gelukkig bleek 

er een mogelijk te zijn via de Provincie Gelderland: BIO BEST, 45% van de 

onderzoekskosten worden hiermee gedekt. 

 

16. Bovenstaand geeft aan dat juist concrete en overzichtelijke projecten zouden moeten 

worden ondersteund, het onderzoek deels gesubsidieerd en de rest gefaciliteerd (door 

innovatiekrediet of andere mogelijkheden). Dit tegen redelijke rentepercentage, niet 

zoals nu gebruikelijk 7 tot 11 %. 

 

17. Betere krediet faciliteiten voor (techno-)startende ondernemers. Besluit BMKB 

dusdanig aanpassen dat de overheid i.p.v. de banken de voorwaarden voor 
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kredietverstrekking oplegt. Hierdoor ontstaat een instrumentarium om b.v. gunstigere 

voorwaarden te verstrekken aan innovatieve, startende ondernemingen die zich richten 

op duurzaamheid. (in het huidige Besluit is het borgstellingspercentage voor dit type 

ondernemingen weliswaar hoger, maar in de praktijk lopen de ondernemers nog steeds 

tegen dezelfde muur op de banken opwerpen, tgv wat hierboven reeds is geschetst. 

 

 

 

  



72 
 

3. Duurzaam inkopen 

 

3.1 Duurzaam inkopen….genoemde problemen: 

 

 
1. Veel provincies hebben besloten om duurzaam in te kopen, maar de vertaling op 

ambtelijk niveau blijft bij de meeste provincies ver achter. Vaak worden van de 

criteria en waardering in punten maar enkele procent-punten toegekend aan 

duurzaamheid, met als gevolg dat duurzaamheid geen onderscheidend criterium is bij 

de toekenning van inkoop contracten; 

 

2. De prijs is ondanks goede bedoelingen in het gros van de gevallen doorslaggevend. 

Dat betekent dat ondernemers die een echt duurzaam en innovatief product leveren 

hiervoor niet beloond worden. Ook in gevallen waar wel wordt voldaan aan bijv. 

Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), is het vanwege achterhaalde 

criteria toch de laagste prijs die bepaalt.  

3. Dit komt deels door verkeerde prikkels bij inkopers. Inkopers hebben als eerste belang 

rechtszaken te voorkomen en als tweede belang hun kpi's te halen (meestal zo 

goedkoop mogelijk inkopen). Ze moeten dus leren hoe je duurzaamheid kunt 

meenemen in inkoopprocessen zonder grote risico's van rechtszaken. Hiermee raken 

zaken als kostenbesparing op langere termijn en het internaliseren van externe kosten 

uit beeld.  

4. Als er duurzaam wordt ingekocht gaat dat niet altijd even handig. Soms worden er 

technieken voorgeschreven (bijv. elektrische auto's) in plaats van doelstellingen (CO2-

reductie). Dit laatste kan ook d.m.v. groen-gas auto's. Soms wordt er alleen op CO2 

gestuurd (bijv. ook bij LCA-benadering), maar niet op giftigheid van grondstoffen. Of 

op C2C, maar niet op giftigheid van grondstoffen. Soms wordt voorgeschreven dat 

aluminium gecoat moet zijn, terwijl het daardoor juist veel lastiger te recyclen is. En 

juist de winning van nieuw aluminium uit bauxiet is een groot milieuprobleem, de 

recycling juist niet! 

5. In de begrotingssystematiek is vaak voor één jaar een bepaalde uitgave in de vorm van 

aanschaf van een product geraamd. Hiermee worden producten gekocht. Dit maakt het 

begrotingstechnisch lastig om diensten te kopen, omdat die over meerdere jaren 

betaald worden. Een overheid kan dan binnen de opzet van de begroting  wel het 

product lampen kopen en elk jaar elektriciteit betalen, maar kan geen dienst licht 

kopen. 

6. Zodra duurzaam inkopen beleid is aangenomen, gaat de politiek over naar het 

volgende beleidsdossier. Er wordt zelden gecontroleerd of duurzaam inkopen ook echt 

goed wordt toegepast. 

 

 

 

3.2 Duurzaam inkopen…genoemde oplossingen: 

 

 
1. Neem duurzaamheidscriteria beter en met meer gewicht op in de aanbestedingsregels 

op alle overheidsniveaus: nationaal, provinciaal, gemeentelijk en Waterschappen; 
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2. Stel vooraf de prijs vast en laat ondernemers alleen concurreren op kwaliteit, zo creëer 

je een race to the top i.p.v. een race to the bottom; 

 

3. Maak de ondernemer mede verantwoordelijk voor het eindresultaat, inclusief 

onderhoud en recycling; 

 

4. Stel minimale duurzaamheidscriteria vast waar elke ondernemer aan moet voldoen op 

basis van een onderlinge benchmark. Herijk deze regelmatig om te zorgen dat criteria 

niet achterhaald worden; 

 

5. Controleer als inkoper of je ook echt krijgt wat de ondernemer heeft toegezegd. Dat is 

namelijk lang niet altijd het geval; 

 

6. Inzake de infrastructuur bestaat de indruk dat de kamer met een kluitje in het riet 

wordt gestuurd. Bijvoorbeeld aangaande het uitschakelen van de verlichting op de 

Rijkswegen. Er zijn technieken en bedrijven die laten zien dat de verlichting op een 

verantwoorde wijze kan worden uitgeschakeld. Krijgen die in voldoende mate de kans 

mee te doen bij de aanbesteding? Er zijn miljoenen euro’s besteed aan dit thema, maar 

is er ook een beter resultaat? Zie ook de antwoorden op vragen die door de Tweede 

Kamer zijn gesteld in februari 2012. 

 

7. Een voorbeeld is dat de overheden als opdrachtgever (bij weg- en waterbouw bijna 

100% is overheid) geen duurzaamheid eisen stellen aan materialen zoals beton qua 

CO2 / cement gehalte terwijl uitgebreid onderzoek allang aangeeft dat halvering 

daarvan kan zonder kwaliteitsvermindering. 

 

8. Tot nu toe wordt hergebruik in kilo’s aangeduid waardoor kunststof (plastic) juist 

NIET tot nauwelijks meetelt, zij zijn immers relatief licht. Tegelijk wordt ongeveer 

10% van alle gewonnen aardolie verwerkt tot kunststof en vervolgens na gebruik 

alsnog verbrand in de afvalverbrander of gestort. In infrastructuur en gebouwen bij 

sloop is dat extra TEGENGESTELD doordat juist beton en steen zeer zwaar is. Dat is 

dus uitsluitend het hergebruiken van klei, zand en grind; daarin zijn niet de grootste 

tekorten. Het percentage hergebruik is aldaar ongeveer gelijk aan het percentage steen 

en beton; hoe komt dat toch…? Er is dus een andere maat nodig om hergebruik te 

meten dan alleen gewicht. 
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4. Regelgeving op het gebied van energie, duurzame energie en 

energiebesparing. 

 

 

4.1 Energie….genoemde problemen en oplossingen: 

 
1. Subsidies zijn niet het beste instrument om brede toepassing van duurzame energie te 

bevorderen. Het is meer rechtvaardig en effectiever om de milieukosten van fossiele 

bronnen mee te nemen in de prijzen en grootverbruikers per kWh even zwaar te 

belasten als klein gebruikers.  

 

2. Het accent bij duurzame energie ligt vaak te veel op zonnepanelen, particuliere huizen 

en huidige regeltjes. Een breder meer regionaal perspectief is nodig. Regionale 

parameters, warmtenetten spelen en waarschijnlijk tegelijk uitfaseren van het 

detaildistributienet gas spelen daarin mee. De Hof van Twente een nieuw 

energiebedrijf opgericht door de particuliere energiecoop, ondernemersverenigingen 

en gemeente. De ambitie is om rond 2030 energieneutraal te zijn, incl. mobiliteit. 

 

3. Regelgeving. Dan gaat het niet zo zeer om minder regels als wel om duidelijkheid 

(hoe en waarom) en consistentie, onderling en met het buitenland. Specifiek: BTW. 

labeling, productspecs, rapportage; 

 

4. Complexiteit. Ophouden met constante reparatie van het bestaande, waardoor 

complexiteit alleen mar toeneemt. Ontwerp nieuwe systematiek op basis van "lessons 

learned". Specifiek: Een MOBIEL EAN nummer; 

 

5. Ruimtelijke ordening RES. Teveel geleid door emoties en onbegrip. Schep 

duidelijkheid over noodzaak en nut, Durf ook in te grijpen. 

 

6. Specifiek: Kader stellend overall plan voor zon en wind; 

 

7. Bouwbeleid. Het huidige bouwbesluit is sterk verouderd waar het RES betreft. 

Specifiek: Energieneutraliteit al in de eerst ontwerpfase verplichtend maken; 

 

8. Temporisering. Gun MKB de tijd om nieuwe technieken te kunnen absorberen, dus 

geen stimuleringsmaatregelen afschaffen voor deze technieken "tried & tested" zijn. 

Specifiek: Opslag, smart grids; 

 

9. Energiebesparing. Doe meer aan bewustmaking van nut en noodzaak. Specifiek: Een 

integraal plan om energiebesparing mee te nemen in waarderingsgrondslagen; 

 

10. Subsidies: Alle subsidies afschaffen. Zorg voor een level playing field. Specifiek: 

Fossiel versus RES; 

 

11. Werkgelegenheid. Forceer doorbraken.  

Specifiek: Isolatie, opslag, redelijke financiering; 

 

12. Concurrentie. De overheid moet niet in concurrentie gaan met marktpartijen. 

Specifiek: Geen collectieve inkoopacties voor PV panelen organiseren; 
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13. Punt op de horizon. Ook het MKB moet tegenwoordig aan lange termijn planning 

doen en wil geen afslagen missen.  

Specifiek: Een stip op de horizon dat verder reikt dan huidig SER Energieakkoord; 

 

14. Er is veel meer ruimte voor energiebesparing. De eerste pijler in het akkoord is nog 

steeds energiebesparing. Dit is de pijler waar mijn onderneming met een innovatief 

Nederlandse product zich erg mee bezighoudt. Maar waar het bedrijfsleven ver 

achterblijft. Met innovatieve investeringen kan de Nederlandse industrie heel veel 

meer doen dan nu gebeurt.  

 

15.  Voorbeeld van energiebesparing mogelijkheden: één productiebedrijf in Rotterdam 

Pernis, met maar 20% van het totale potentieel kan al een energiebesparing bereiken 

van 2,2 PJ/ jaar. De investering die hier voor gepleegd moet worden heeft een 

terugverdientijd (TVT) van 0,83 jaar, gebaseerd op energiebesparing alleen, exclusief 

overige kostenbesparingen. Dit soort besparingen vallen binnen wet- en regelgeving, 

die zegt dat grootverbruikers (>50.000 kWh/jr) energiebesparende maatregelen 

moeten nemen als deze een TVT van 5 jaar of minder hebben. Alleen gebeurt hier 

niets mee. Ik ken zelfs een uitspraak van een overheidsmedewerker die heeft gezegd 

dat de overheid liever stimuleert dan handhaaft. Feit is dat zelfs met een erg korte 

TVT de grootverbruikers blijkbaar onvoldoende prikkel krijgen om iets te doen. 

Waarom zijn er doelstellingen en waarom bestaat er geen effectieve handhaving op dit 

front. 
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5. Circulaire Economie en regelgeving die in de weg zit. 

 

 

5.1 Circulaire economie,…genoemde problemen: 

 
verplichte aansluiting aan het riool , ook al kun je je eigen afvalwater zuiveren,  

 

niet toegestaan zelf water te zuiveren (bijv. regenwater, dit is prima technisch mogelijk) en 

het aan bijv. huurders te distribueren. 

 

verplicht afvalcontract voor bedrijven, ook al produceer je geen afval 

 

reststromen mogen alleen vervoerd worden door een officiële afvalverwerker en niet zomaar 

tussen bedrijven worden uitgewisseld 

 

verplichte aansluiting op warmtenet ook al verbruik je geen warmte 

 

betaling voor warmtenet op basis van energieverbruik gemiddeld Nederlandse woning, ook al 

voldoe je aan de laatste (nieuwbouw) eisen 

 

1. Meten wat er hergebruikt worden en doelstellingen meetbaar neerzetten; 

2. Stroom leverende planten mogen niet in natuurgebied terwijl er alleen oogst, geen 

verstoring is; 

 

 

Circulaire economie….genoemde oplossingen:  

 
1. Revolving fund vanuit 5 provincies in investeringen beschikbaar stellen; 

 

2. Verschuif belasting van arbeid naar grondstoffen; 

 

3. ex’tax testen in het klein(er) door regio aanpak of branche aanpak; 

 

4. Testen en meten = weten vooral door belastingdienst en Ministerie van Financiën; 

 

5. VPD tax verlaging van de voorwaarden; 

 

6. Braakliggende terreinen beheren door vlas te verbouwen (evt. Niet voor consumptie in 

industrie nabijheid); 

 

7.  Olifanten gras verbouwen voor biobased economy – ook tegen ganzen (Schiphol); 

 

8. Provincies ondersteunen in middelen voor connecties en kennis doorgeven; 

 

9. Bestemmingsplan loopt vast in vormen voor stadslandbouw; creatief bestemmen 

grondstoffen win installatie met afhaallocatie webshop omdat verkoop anders 

detailhandels functie vraagt; 

 

10. Universiteit werk mee, gemeente nu niet Kennismakelaar; 



77 
 

 

11. IJmuiden haven op visserij bestemming met veel leegstand wegens verdwijnen 

visserij. Herbestemmen op basis van realiteit; 

 

12. Ruimtemakers bij gemeenten opstellen met factchecking en oplosser rol; meelopen 

met beleid de organisatie door; 

 

13. Customer journey van gemeente doorlopen door politici zelf; 

 

14. Sectorale interne organisatie gemeente en provincie sluit niet aan bij duurzame 

integrale werkelijkheid buiten; 

 

15. Emailadres waar belemmeringen groene groei aan het Ministerie doorgegeven kunnen 

worden; 

 

16. Escalatie plek; de Raad van State van Circulaire Economie voor als je vastloopt en 

nieuwe regel interpretaties nodig zijn; 

 

17. Retour stimuleren; 10% van de verf staat thuis in ‘keukenkastje’ en kan retour om 

opnieuw te gebruiken (als verf); 

 

18. Nu bedrijven betalen voor afval en dus dumping bij particulier afval. Waarom niet 

betalen voor retour brengen, want heeft restwaarde qua grondstoffen. Bijvoorbeeld 

Titaan al schaars; 

 

19. Aanbestedingen gaan uit van koop; niet van benutting van dienst in veel gevallen. 

Nieuwe businessmodellen dan niet aan te bieden; 

 

20. Provinciaal zelfgebruik van energie en grondstoffen naar 100%; launching customer; 

 

21. Koffiedik lokaal inzamelen; 6 miljoen kilo koffiedik in Rotterdam per jaar voor 

gebruik als paddestoelen kweek; 

 

22. Hergebruik verplichting grondstoffen / producten in (nieuw)bouw naar 5% of hoger; 

 

23. Belonen i.p.v. straffen in aanbestedingen en andere contracten. Belonen bij gunning 

qua belofte; boetes worden pas achteraf duidelijk dus niet gecalculeerd door 

aanbieder. 
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6. Sociale duurzaamheid. 

 

 

Sociale duurzaamheid…..genoemde problemen en oplossingen  

 
 

1. Meervoudige waardecreatie, het gaat om meer dan geld verdienen. Er moet een norm 

komen die niet alleen economische groei (BBP e.d.) meetbaar maakt.  

 

2. Er is veel gesproken over basisinkomen en de voor en nadelen daarvan. Het laatste 

congres is een motie aangenomen om het basisinkomen te onderzoeken. Meeste 

mensen zagen het basisinkomen wel zitten.  

 

3. Tweedeling in de maatschappij en groei van de inkomensverschillen wordt een groter 

probleem. bijvoorbeeld door robotisering verlies van banen in midden niveau 

 

4. Duurzame inzetbaarheid en levenslang leren voor alle lagen van de bevolking is nodig 

om werkgelegenheid voor iedereen te behouden. Mensen moeten dit wel zelf doen, 

maar overheid moet het makkelijk maken en stimuleren. Wellicht een deel van het 

basisinkomen inzetten voor levenslang leren. 

 

5. Echte sociale ondernemingen hebben problemen met de rechtsvorm. Een stichting 

mag geen winst maken, een BV kan moeilijk subsidies krijgen van UWV etc. In 

Engeland en andere landen is er een rechtsvorm voor sociale ondernemingen. Is dit 

een oplossing voor Nederland of moet het in alle rechtsvormen eenvoudiger zijn om 

‘sociaal’ te ondernemen. 

 

6. Uitgebreid stil gestaan bij de energietransitie en het draagvlak bij mensen. Als 

mensen dichtbij in hun omgeving duurzame energie gaan gebruiken, zal dit in 

bedrijven ook makkelijker gaan. Het is schandalig dat Nederland zo ver achterloopt. 

Er moet ook meer voorlichting komen. Er worden te veel onwaarheden verteld. Ook 

bijv door instituten als Centraal Planbureau. 

 

7. Educatie en scholing is een basis voor sociaal en duurzaam leven. Nu in onderwijs te 

weinig aandacht voor. Duurzaamheidslessen verplichten op alle onderwijsniveau. Pas 

in toekomst gericht leren, denken en doen.  

 

8. Aanbestedingen: EMVI-eisen social return werken nu helemaal niet. Er is geen 

onderscheiden vermogen en leidt zelden tot sociale verbetering. Nu vaak mensen 

ontslaan om in een andere gemeente mensen aan te nemen. Er is te weinig kennis bij 

inkopers over de wijze waarop in aanbestedingen de sociale aspecten ingevuld moet 

worden. Dit ligt echt bij de overheid om dat te verbeteren. 

 
 

7. Wat gebeurt er met al deze ideeën en oplossingen? 
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1. De resultaten zoals hierboven aangegeven worden in de periode april-mei 

2015 aangeboden aan alle D66 politici met economie, ruimte, milieu, 

duurzaamheid, energie, mobiliteit, landbouw, financiën en dit type onderwerpen 

in portefeuille, zowel op nationaal, provinciaal, gemeentelijk en waterschappen 

niveau.  

 

2. De resultaten worden in de thema afdeling van D66 nader besproken, waarbij 

een beperkt aantal thema’s zeer concreet onder de aandacht van de betrokken 

politici worden gebracht in de komende maanden. 

 

3. Het streven is erop gericht om in 2016 opnieuw een bijeenkomst te houden 

van ondernemers en D66 politici waar de politici verslag zullen uitbrengen over 

wat er met de ideeën en oplossingen is gedaan. 

 

 

 

28 maart, namens de thema afdeling D66 duurzaam, 

 

 

Pier Vellinga (vz) pier.vellinga@gmail.com  

Linda Carton (secr.) 

Dirk Zijp (penningm.) 

 

Gertjan Eg (vz. werkgroep sociale duurzaamheid) 

Maurits Hekking (tech. vz. werkgroep energie) 

Alexandra van Huffelen (vz. werkgroep energie)  

Jan-Willem Kanters (vz. werkgroep duurzame economie) 

Simon Kalf  

Anne-Marie Spierings 

Matthijs Sienot 

Thomas Vintgens (vz. werkgroep duurzame landbouw en biodiversiteit) 

Remko Zuidema (vz. werkgroep grondstoffen en circulaire economie)  
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Bijlage 6. Notulen    ta D66 Duurzaam bestuursvergadering vr. 20 maart 2015  
 
Tijd: 20:00 – 22:30 uur     
Adres: Anna Paulownalaan 27, Amersfoort, T 033 4612291, M 06 43020663, E: Dirk.Zijp@hccnet.nl 

 

 
Aanwezig: Dirk, Remko, Jan-Willem, Gertjan, Anne-Marie, Linda (notulen). 
 

32. Opening  
33. Rondje mededelingen, binnengekomen post, verzoeken e.d. 

 
34. ALV op do. 26 maart 2015 

 
Voorbereidingsacties:  

a. Locatie: One Planet, stationsplein 14, Amersfoort. Tijd: 20:00 – 22:00 uur. Dirk zet de 
indeling van de zaal klaar, bereidt de koffie en thee voor. (actie Dirk) 

b. Nieuwsbrief, aankondiging en agenda  (nieuwsbrief is 22 maart verstuurd door 
Linda). 

c. Bedankje voor Paul Brouwer voor het interim voorzitterschap van de werkgroep 
Energietransitie (iets lekkers, actie Linda.) 

d. Bedankje voor Gerrit Kingma voor voorzitterschap werkgroep Economie: Tijdens de 
ALV zal Dirk een kaart neerleggen ter ondertekening door TA-leden voor Gerrit 
Kingma (actie Dirk).  

e. Dirk zal ook vragen om een kostendekkende bijdrage voor de zaalhuur en catering 
tijdens de ALV (actie Dirk).  
 

Motie voorstellen:  
Er zijn enkele ideeën over Organisatorische Moties ten aanzien van het reilen en zeilen 
van de partij, over de partijfinancieen en organisatie.  
En enkele projecten en aanverwante onderwerpen die zich lenen voor Politieke Moties.  
 
Besloten:  

 Motie over het budget voor thema-afdelingen (Linda doet een voorstel) 

 Motie over het democratisch gehalte van de PPC (Gertjan doet een voorstel) 

 Motie over Duurzaam Ondernemen n.a.v. het Ondernemerscongres (Pier doet 
een voorstel)  

 Motie over TTIP (Linda/Jan-Willem vraagt Marleen van der Meulen, coordinator 
van de ad-hoc projectgroep TTIP die ingesteld is als project van werkgroepen 
DuLaBi en Duurzame Economie,  om een motie voorstel) 

 Aangehouden motie van Simon, is voor vorig congres ingediend en behandeld, 
maar aangehouden voor volgend congres om tussentijds overleg over het  
preciese dictum mogelijk te maken.  

 
> Een verslag van de ALV is bijgevoegd bij deze notulen, in een apart document.  
> Evenals een afschrift van de naar aanleiding van deze ALV ingediende moties.   
 

  
35. Projecten: te behandelen voortgang van projecten tijdens de ALV 

a. Het Energietransitieproject: verzorgt Simon. (te melden over de voortgang: Verhaal 
is besproken met Stientje en Wouter. Taken in het energietransitieproject zijn 
toegedeeld. Joris Knigge maakt scenario’s over de toekomstige rol van de 

mailto:Dirk.Zijp@hccnet.nl
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netbeheerders. Simon participeert in Transitieclub  DOPP onder leiding van Franks 
van der Loo.)  

b. Ondernemersbijeenkomst 1 maart, Werken aan Duurzaamheid met Ondernemers 
Verzorgt Pier 

i. Afhandeling bijeenkomst (verslag, terugkoppeling aan deelnemers) 
ii. Follow-up na Ondernemersbijeenkomst (inventarisatie uitwerken in 

werkgroepen, opbrengst  verwerken en in hapklare brokken aanreiken aan 
Kees, Stientje en Wouter) 

c. Ex-Taks project; duurzame accounting, verzoek uitgezet bij andere TA’s: verzorgt 
Jan-Willem 

d. Landbouw en voedselvisie: Karle Sykora zal een speech houden over de 
landbouwvisie o.l.v. Gerard Schouw 

e. TTIPP projectgroep: verzorgt Marleen van der Meulen samen met Jeroen Candell as 
een ad-hoc project. Marleen heeft ervaring als raadslid in Lochem, Linda houdt 
contact. Verzoek om een motie-voorstel over TTIP (actie Linda).   

f. DOPP, DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen. Remko zal verslag doen.  
 

En verder:  
Nieuws vanuit het Landelijk Bestuur:  zal ter plekke mondeling verzorgd kunnen 
worden door Nienke Offringa, zij zal de ALV bezoeken, evenals het 
Ondernemerscongres. Nienke is de nieuwe coordinator thema-afdelingen en in die 
rol opvolger van Ivo Thonon. O.a. verslag over:  

1. Mid Term Review over het VerkiezingsProgramma TK 
2. Notitie Thema-afdelingen  
3. Ontwikkelingen vanuit het LB om debat in de partij te stimuleren. 

 
Nieuws vanuit  de Tweede Kamer: zal verzorgd worden door Stientje van Veldhoven, 
onder voorbehoud van de Kameragenda.  
 

36. Bestuurszaken:  
a. Kennisdelen, organisatie in de TA en in de partij, document Gertjan Eg 

>Het zou goed zijn als we een stagiar kunnen zetten op de stagaireplaats op het 
Landelijk Bureau op het onderwerp Kennisdelen. Hierover contact opnemen met 
Landelijk Bureau. Gertjan pakt dit op (actie Gertjan). 

b. Financiën, penningmeester Dirk Zijp 
> Financieen zijn in orde, dankzij de 900 Euro van het Landelijk voor de 
Ondernemersbijeenkomst. Wel is Dirk nu door de reservepot heen. De zaalruimte 
van Oudaen was uitzonderlijk duur.  
Jan-Willem raadt aan om budget uit de pot Activiteiten aan de Basis aan te vragen als 
we tzt nog een activiteit willen organiseren met hogere kosten.  

c. Nieuwsbrieven 
Deze werden in het verleden gemaakt door Matthijs en Linda. Tegenwoordig doet 

Linda het alleen. (Matthijs vragen of hij nog tijd heeft om de rol van bestuurslid 

Communicatie actief in te kunnen vullen, actie Linda)    

 

37. Komend D66 congres op 18 april in Rotterdam:  
 
Congres fringemeeting:  

 Fringemeeting voorstel is gehonoreerd.  Jan-Willem organiseert de 
fringemeeting, over ExTax. vermindering van lasten op arbeid, verschuiving 
naar milieu, inventariseren consequenties in verschillend sectoren.  
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 (voorstel fringemeeting in bijlage bijgevoegd).  
 
Congres deelname TA D66 Duurzaam bestuur:  

 Aanwezig op congres: Pier, Maurits, Jan-Willem, Anne-Marie, Simon, Linda.  

 Afwezig bij congres: Dirk, Gertjan.  (Matthijs, aanwezigheid onbekend).  

 Maurits, Anne-Marie en Remko nemen deel aan de ochtendsessie met 
groene bestuurders o.l.v. Thomas Walder. Onderwerp is o.a. duurzaam 
ondernemen.  

 Deelname aan motie discussies en parallelle congres-onderdelen nog af te 
stemmen zodra programma en congreskrant bekend zijn.  

 
Congrestafel, thema-afdelings stand: 

 We hebben weer een stand.  

 Linda neemt scherm mee en standaard documenten.  

 Remko neemt intekenlijst en standaard documenten mee.  
 

Actie tijdens congres:  

 Wisselbeker trofee voor de politicus die met duurzaamheid de media haalt:  
We starten een wedstrijd voor een wisselbeker, voor de politicus die met 
duurzaamheid het nieuws haalt.  De eerste wisselbeker reiken we komend 
najaarscongres uit.  

 Dit congres doen we geen aparte ludieke actie, we zetten alleen 
bovenstaande Wisselbekeractie alvast uit. (actie:? Ik heb niet genotuleerd 
wie een A4-tje zou maken over de Wisselbeker trofee. Remko?)   

 
38. Planning van activiteiten 

 
D66 Duurzaam Diner:  we verschuiven de datum naar een later tijdstip.  Op vrijdag 8 
mei schrappen we het D66 Duurzaam Diner en prikken we in plaats daarvan een 
volgende bestuursvergadering.  
Datum: Datum aan te vragen waarop Kamerleden kunnen (actie Linda.) 

 

Mogelijke namen uit te nodigen:  

 Kamerleden: Stientje, Wouter, Kees, Alexander Pechtold.  

 Jan Terlouw 

 Peter Struijk, Fuji.  

 Stef Kranenburg, Dessa, vz Business Club. 

 

39. Datum volgende vergadering en  overzicht van TA overleggen  (z.o.z.) 
 
Datum volgende vergadering: vrijdag 8 mei 2015 
Tijd: 20:00 – 22:00 uur 
Plaats:  Bij Dirk Zijp in Amersfoort. (of evt te verplaatsen naar andere locatie, bijv Den Haag,  
in het geval we met D66-partij-gremia afspreken – bestuursleden, kamerleden.)  
 

40. Sluiting. 
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Datum overzicht overleggen TA Duurzaam vanaf Januari 2015 :  

 

 
9 januari 2015: TA D66 Duurzaam bestuursvergadering 
 
13 januari Energietransitie expertproject 

 
19 januari werkgroep Sociale duurzaamheid 
 
20 januari werkgroep Energie en Klimaat 
 
26 januari gesprek met Kamerleden over Energietransitiedocument 
 
31 januari:  2 bijeenkomsten achter elkaar,  in zalencentrum De Amershof, 
Snouckaertlaan 11 te Amersfoort.    
 

 11:30 – 13:30 uur:  TA D66 Duurzaam overleg, over 1 maart  

 13:30 – 17:00 Thema-afdelingsbesturen overleg met Ivo Thonon, Frank 
van Mil en Henk Beerten (Landelijk Bestuur) In de Amershof, zaal 4.   

 
5 februari: Klimaatavond Tussen Lima en Partijs, in cafe Florin in Utrecht.  
 
13 februari: werkgroep DuLaBi 
 
16 februari: werkgroep Sociale Duurzaamheid 
 
20 februari: werkgroep Duurzame Economie 
 
1 maart: Ondernemersbijeenkomst Werken aan Duurzaamheid 
 
11 maart: werkgroep Energie en Klimaat 
 
20 maart: TA D66 Duurzaam bestuursvergadering 
 
26 maart:  ALV (avond in One Planet, Amersfoort) 
 
13 april: werkgroep Sociale Duurzaamheid 
 
18 april: Landelijk congres D66 in de Van Nelle Fabriek, Rotterdam 
 
23 april: werkgroep DuLaBi 
 
8 mei: Volgende bestuursvergadering thema-afdeling D66 Duurzaam. 
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Bijlage 7. Verslag ALV 26 maart 2015   

Agenda ALV D66 Duurzaam op 26 maart 2015:  

 

1. Opening 

2. Bestuurswissel  

 Decharge en dank voor het voorzitterschap van werkgroepen: Paul Brouwer als 

interimvoorzitter van de werkgroep Energie en Klimaat,  Gerrit Kingma en 

Simon Kalf als voorzitter en vice-voorzitter van de werkgroep Duurzame 

Economie  

 Nieuw in het bestuur: Jan-Willem Kanters, gekozen als voorzitter van de 

werkgroep Duurzame Economie; Alexandra van Huffelen en Maurits Hekking, 

gekozen als bestuurlijk resp. technisch voorzitter van de werkgroep Energie en 

Klimaat  

3. Politieke Moties  

 Motie Duurzaam Ondernemen n.a.v. 1 maart bijeenkomst (TA Bestuur)  

 TTIP motie van projectgroep TTIP (Marleen van der Meulen)  

4. Organisatorische Moties   

 Motie 1 Euro per lid van D66 lidmaatschap aan Thema-afdelingen (TA Bestuur)  

 Democratisering van de Permanente Programma Commissie  (TA Bestuur)  

5. Nieuws n.a.v. de Verkiezingen vorige week en nieuws vanuit de Tweede Kamer: 

Stientje van Veldhoven  

 

6. Verslag over Projecten van de werkgroepen (mondeling verslag, vraag & 

antwoord)     

6.1. Energietransitieproject  (werkgroep Energie en Klimaat) 

6.2. Ondernemerscongres 1 maart, verslag door Pier Vellinga 

6.3. Ex’Tax Project Duurzame Belastinghervorming  (meerdere werkgroepen) 

6.4. TTIP  (ad hoc project uit o.a. DuLaBi en TA Economie) 

6.5. DOPP  (DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen, door Remko Zuidema) 

6.6. Voedselvisie, visie op landbouw  (door Karle Sykora, werkgroep Duurzaam 

Landgebruik) 

6.7. Richtingwijzer Beloon Prestatie en Deel de Welvaart (Gertjan Eg, werkgroep 

Sociale Duurzaamheid 

6.8. Nieuws vanuit het Landelijk Bestuur 

       - Mid-term review van het Landelijk Verkiezingsprogramma 2012 door PPC 

       - Thema-afdelingen kaderafspraken, ter behandeling najaarscongres 
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7. Sluiting om 22:00 uur. 

 

Verslag: 

Ad 1. Pier opent de vergadering. Veel afmeldingen van raadsleden bij deze ALV, ca 20 afmeldingen.  

Ad 2. Bestuurswissel: Decharge Paul Brouwer, Gerrit Kingma, Simon Kalf als voorzitters van 

werkgroepen. Installatie Jan-Willem Kanters (vz werkgroep Duurzame Economie), Maurits Hekking 

(technisch vz werkgroep Energie en Klimaat) en Alexandra van Huffelen (bestuurlijk vz werkgroep 

Energie en Klimaat).  

Paul Brouwer is niet aanwezig, het pakket bieren moet een andere keer overhandigd worden.  

Ad 3. Politieke moties:  

Motieteksten: zie bijlage.  

 Van de TTIP motie worden de 3 versies van Marleen van der Meulen aangenomen.  De derde 

motie wordt aangenomen met de opmerkingen van Jeroen Candel en Karle Sykora erin 

verwerkt.  Marleen stuurt daarvan de laatste versie op. Jeroen Candel zal motie 3 (TTIP oog 

voor duurzaamheid)  toelichten als 1e woordvoerder,  Marleen van der Meulen zal 

woordvoerder zijn voor de moties 1 en 2 (TTIP democratisch proces,  en TTIP gevolgen, 

beiden met een dictum dat om een presentatie op een volgend D66 congres vraagt).  

 De motie van het Ondernemerscongres wordt unaniem aangenomen. 

Ad 4. Organisatorische moties: 

 De financiële motie wordt unaniem aangenomen.  

 Van de motie over democratisering van de PPC wordt de 2e versie/variant als meest 

aansprekend uitgekozen. Voor de overwegingen zijn een aantal opmerkingen gemaakt, deze 

zal de secretaris verwerken in de eindversie.  De motie wordt algemeen aangenomen.  

Ad 6. Verslagen van projecten.  

 Uitgebreide verslagen van de projecten.  

 Pier vertelt over verdere stappen na het succesvolle ondernemerscongres (zeer goed 

bezocht, de zaal in Utrecht puilde uit). 

 Karle houdt een mooie, inhoudelijk voordracht over de voedselvisie.  Zie de speech-tekst in 

het aparte document, en achterin dit document als bijlage 2.  

 Remko Zuidema houdt een voordracht over ExTax en vertelt tevens over ontwikkelingen in 

het DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen.  

 

Motie teksten:  Zoals geprojecteerd op groot scherm tijdens de ALV. (zie hierna in bijlage 1).  

NB. Opmerkingen en wijzigingen zijn handmatig genotuleerd, en nog niet in deze motieteksten 

opgenomen.  
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Bijlage 1: Behandelde moties bij ALV van TA D66 Duurzaam 
 
TTIP 1:  Democratisch proces en TTIP  
 
(woordvoerder Marleen van der Meulen)  
 
Het D66 congres op 18 april 2015 bijeen te Rotterdam, 
 
constaterende dat: 
 
- Europa en Amerika in onderhandeling zijn over een vrijhandelsverdrag genaamd TTIP.  
- Door het TTIP verdrag, producten die op de Amerikaanse markt toegelaten worden, automatisch 

toegelaten worden op de Europese markt, en omgekeerd. 
- TTIP consequenties zal hebben voor o.a. landgebruik, biodiversiteit, economie, energie en klimaat, 

niet alleen in Europa en Amerika, maar in de hele wereld. 
- De Europese Commissie een burgerinitiatief over het TTIP heeft geweigerd. 
 
voorts constaterende dat: 
 
- D66 onderdeel is van een goed functionerende democratische rechtsstaat in Europa. 
- D66 ontstaan is vanuit de behoefte burgers te betrekken bij de democratische besluitvorming. 

 
 
Verzoekt de 2e Kamerfractie, de 1e kamerfractie en de fractie van het Europese Parlement van D66 
om: 
 
- Tijdens congres C102 een voordracht te laten houden over de mogelijkheden van burgers om 

invloed te hebben op TTIP, zowel tijdens het lopende proces, als na de totstandkoming van het 
verdrag. 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
----- 
 
 
TTIP 2: Verankeren duurzame doelen in TTIP  
 
(woordvoerder Jeroen Candel)  
 
Het D66 congres op 18 april 2015 bijeen te Rotterdam 
 
constaterende dat: 
 
- Europa met Amerika in onderhandeling is over een vrijhandelsverdrag genaamd TTIP.  
- Door het TTIP verdrag producten die op de Amerikaanse markt toegelaten worden, automatisch 

toegelaten worden op de Europese markt, en omgekeerd. 
- TTIP consequenties zal hebben voor o.a. landgebruik, biodiversiteit, economie, energie en klimaat, 

niet alleen in Europa en Amerika, maar in de hele wereld. 
 
voorts constaterende dat: 
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- Klimaatverandering en het verschil tussen rijk en arm toenemen en werkgelegenheid en 
biodiversiteit afnemen. 

- Het in ons aller belang is dat er een verdrag wordt afgesloten dat duurzaam is. 
- Onze voorman Alexander Pechtold tijdens het C100 congres Jan Terlouw heeft toegezegd de 

handschoen op te pakken en meer oog te hebben voor duurzaamheid. 
 

Verzoekt de 2e Kamerfractie, de 1e kamerfractie en de fractie van het Europese Parlement van D66 
om: 
 
- Ervoor te zorgen dat steeds de meest duurzame waarden en regels van hetzij Europa, hetzij 

Amerika in TTIP worden verankerd. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
---- 
 
TTIP 3: Mogelijke gevolgen TTIP  
(woordvoerder Marleen van der Meulen)  
 
Het D66 congres op 18 april 2015 bijeen te Rotterdam 
 
constaterende dat: 
 
- Europa met Amerika in onderhandeling is over een vrijhandelsverdrag genaamd TTIP.  
- Door het TTIP verdrag producten die op de Amerikaanse markt toegelaten worden, automatisch 

toegelaten worden op de Europese markt, en omgekeerd. 
- TTIP consequenties zal hebben voor o.a. landgebruik, biodiversiteit, economie, energie en klimaat, 

niet alleen in Europa en Amerika, maar in de hele wereld. 
 
voorts constaterende dat: 
 
- Klimaatverandering en het verschil tussen rijk en arm toenemen en werkgelegenheid en 

biodiversiteit afnemen. 
- Het in ons aller belang is dat er een verdrag wordt afgesloten dat duurzaam is. 
- Onze voorman Alexander Pechtold tijdens congres C100 Jan Terlouw heeft toegezegd de 

handschoen op te pakken en meer oog te hebben voor duurzaamheid. 
- ‘D66 duurzaam’ de grootste werkgroep van D66 is. 

 
 
Verzoekt de 2e Kamerfractie, de 1e kamerfractie en de fractie van het Europese Parlement van D66 
om: 
 
- Tijdens congres C102 een voordracht houden over de mogelijke gevolgen van TTIP op de duurzame 

componenten van bovengenoemde aspecten (klimaatverandering, werkgelegenheid, etc). 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
---- 

 
Motie Geef duurzame MKB’ers de ruimte 

(woordvoerder Pier Vellinga)  
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Overwegende dat de transitie naar een duurzame samenleving vraagt om een vernieuwing van onze 

economie, op het gebied van energie, voedsel, wonen, werken en mobiliteit.  

Voorts overwegende dat wij in Nederland achterliggen op het gebied van verduurzamen van deze 

activiteiten (Nederland is nummer 24 op de lijst van 28 EU landen op het gebied van duurzame 

energie)  en deze achterliggende positie enorm schadelijk is voor de totstandkoming van een 

schone, circulaire economie, met schone mobiliteit, klimaatneutrale huizen en duurzaam 

geproduceerd voedsel.. 

Voorts overwegende dat het bedrijfsleven een belangrijke rol heeft om de broodnodige inhaalslag te 

maken, maar hiervoor afhankelijk is van stimulering en de juiste randvoorwaarden vanuit de 

overheid. 

Constaterende dat het grote bedrijfsleven zoals Shell, Tata Steel en de grote petrochemische en 

vleesverwerkende industrie via hun branche organisaties en VNO-NCW lobbyen voor het lang 

mogelijk voortzetten van de traditionele onduurzame en lineaire wijze van productie. 

Voorts constaterende dat tegelijkertijd onder het MKB en startende ondernemingen wél veel 

innovatie plaatsvindt gericht op de noodzakelijke transitie naar duurzaamheid. Deze komt 

onvoldoende van de grond omdat er geen level playing field vanwege subsidies op 

onduurzaam energiegebruik bij groot verbruikers, niet-duurzaam inkopen door overheden, 

innovatiebeleid dat onvoldoende gericht is op duurzaamheid en regelgeving die traditionele 

onduurzame productie bevordert.. 

 

Verzoekt de Tweede Kamer Fractie van D66 om op basis van voorstellen van het MKB te zorgen voor 

meer groene groei door barrières voor MKB’ers te slechten en duurzaamheid beter te 

verankeren in innovatiebeleid. Om te beginnen kan dit door te zorgen dat duurzame koplopers 

in het MKB een voordeel krijgen bij inkoopprocessen en beter toegang krijgen tot 

innovatiefondsen.  

------ 
 

Motie Financiering budget thema-afdelingen 

Soort voorstel 

Soort: Algemeen Organisatorische Motie 
 
Onderwerp: Financiering budget voorThema-afdelingen voor partij-interne Kennisdeling  versie1 
 

 

Tekst van het voorstel 

(woordvoerder Linda Carton) 
 
Het D66 congres op zaterdag 18 april 2015 bijeen te Rotterdam, 
 
Constaterende dat: 
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- De partij de afgelopen jaren hard gegroeid is; 

- De Lokale afdelingen en andere partij-organen afdracht per lid kennen, maar de thema-afdelingen deze 

constructie niet hebben; 

- Het totale budget voor alle thema-afdelingen gezamenlijk de afgelopen jaren niet gegroeid is;  

Overwegende dat: 
- Thema-afdelingen op kosten-efficiënte wijze een kostbaar partij-intern kennis-netwerk in stand houden, 

dat is ingebed in de haarvaten van de partij; 
- De thema-afdelingen, met name de grote thema-afdelingen (te weten thema-afdelingen D66 Duurzaam 

en Economie) met meerdere actieve werkgroepen die vele werkgroepvisies leveren, input voor 
partijprogramma’s op alle schaalniveaus (van lokaal t/m Europees), vele fringemeetings en debatten 
organiseren, en inhoudelijk een voedingsbodem vormen voor kennisvorming en standpuntbepaling die 
mede tegenwicht biedt aan het “lobbygeweld van grote bedrijven” dat we tegenwoordig in Brussel en 
Den Haag zien;  

 

Verder overwegende:  

- Het totale budget voor thema-afdelingen momenteel knelt;  
- Thema-afdeling D66 Duurzaam met haar 5 actieve werkgroepen en diverse projecten op stapel, 

alsmede aantoonbare ‘output,’ niet meer met het zeer kleine budget van 500 Euro per jaar uit de voeten 
kan;  

- Het logisch zou zijn om het budget voor Thema-afdelingen, en in algemene zin partij-interne 
kennisdeling, mee te laten ‘ademen’ met de groei (en eventueel krimp)  van het aantal partijleden, omdat 
er bij meer leden met meer mensen kennis en visie gedeeld wordt  en dat debat met meer mensen en in 
grotere zalen plaatsvindt;  

 
Dictum: 
Verzoekt het Landelijk Bestuur:  
  

- Voor het vaststellen van het jaarbudget voor de thema-afdelingen in de begroting voortaan uit te gaan 
van een afdracht van 1 Euro per D66-lid. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Nieuw dictum: 

- Voor het vaststellen van het jaarbudget voor de thema-afdelingen en partij-interne kennisdeling in de 
begroting voortaan uit te gaan van een afdracht die gebaseerd is op het uitgangspunt van ca 1 Euro per 
D66-lid. 

---- 

Motie Democratisering PPC 

Soort voorstel 

Soort: Algemeen Organisatorische Motie 
 
Onderwerp: Democratisch samengestelde Landelijke Programmacommissie deelmotie 2 
 

 

Tekst van het voorstel 

(woordvoerder Gertjan Eg) 
 
Het D66 congres op zaterdag 18 april 2015 bijeen te Rotterdam, 
 
Constaterende dat: 

- In het Huishoudelijk Reglement Artikel 4.1 lid b expliciet genoemd staat dat “het congres tenminste tot 

taak [heeft]  het vaststellen van de landelijke verkiezingsprogramma’s;   

- Dit artikel van wezenlijk belang is voor een democratische partij als D66;  
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- Het eigenlijk vreemd is dat, terwijl het programma wordt vastgesteld door het congres  --om dat zo 

democratisch mogelijk te laten verlopen-- dat het hele voortraject er naartoe niet democratisch is 

ingericht;  

- Het voorwoord en alle hoofdstukinleidingen geschreven worden door de Permanente Programma 

Commissie (PPC) en deze niet amendeerbaar zijn door het congres; 

 

Overwegende dat: 
- De Landelijke Programmacommissie (maximaal) 7 mensen kent; 
- De benoeming van deze 7 mensen nu ondemocratisch en in transparant is; 
- Voor D66 De politieke programma’s van allergrootste belang zijn; 
- De D66 leden nu geen directe invloed hebben op de samenstelling van de programmacommissie of 

penvoerders van hoofdstukken; 
- Deze handelswijze niet past bij de democratische partij D66; 
- Een geleidelijke ervaring op te doen met Permanente Programma Commissies hoort bij een grote en 

groeiende partijdemocratie; 
- Een samenstelling van de Permanente Programma Commissie een afspiegeling zou mogen zijn van 

zowel top-down strategievorming, met aanwijzing van leden door een Landelijk Bestuur en tevens op 
advies van vertegenwoordigende lichamen (als EU-parlement en Staten-Generaal), als van bottom-up 
visie-ontwikkeling door een partij vanuit haar basis; 

 
Verzoekt het Landelijk Congres:  

- In te stemmen met het uitschrijven van een open verkiezing voor ten minste 3 van de 7 leden van de 
Permanente Programmacommissie; 

- Het Landelijk Bestuur te verzoeken om hiervoor voorbereidingen te treffen en deze ter instemming voor 
te leggen aan D66 leden op het volgend landelijk congres in het najaar van 2015. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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Bijlage 2 bij ALV verslag: Speech Karle Sykora over 
(voedsel-) visie op landbouw  
 
Speech Karle Sykora over de voedselvisie-ontwikkeling (visie op landbouw) binnen D66, 

Bijdrage aan Algemene Ledenvergadering Thema-afdeling D66 

Duurzaam op 26 maart 2015, vanuit de werkgroep Dulabi.   

 

Binnen D66 is onder leiding van Gerard Schouw door leden van Route 66 gewerkt aan een 

landbouwvisie. De huidige titel luidt: De kanteling: van landbouw naar voedselproductie.  

Als vertegenwoordigers van de werkgroep Duurzaam Landgebruik en Biodiversiteit hebben 

Jasper Dalhuisen en Karlè Sýkora hieraan een bijdrage geleverd. 

Deze tekst en samenvatting zijn geschreven door Karlè Sýkora 

 

Wat is het probleem? 

Intensivering en industrialisering van veeteelt en landbouw produceert niet alleen veel voedsel, maar 

gaat ook gepaard met grote problemen voor duurzaamheid en biodiversiteit.  

In de intensieve veehouderij werden in 2013 156 miljoen dieren  gehouden. : Het aantal runderen (2,5 

miljoen) zal door de nieuwe wetgeving verder gaan groeien. Dit leidt tot verdere intensivering.  

De huidige landbouwmethoden gebruiken enorme hoeveelheden energie en fossiele brandstoffen o.a. 

voor de productie van kunstmest, filters in de stallen, transport van veevoer naar Nederland en 

transport van vlees en andere producten naar de rest van de wereld. Ook het transport zorgt voor 

luchtvervuiling, met name zeeschepen varen op vuile diesel.  

Veeteelt levert een aanzienlijke bijdrage aan het broeikaseffect: Volgens de FAO komt 18 % van 

de uitstoot van broeikasgassen voor rekening van de veehouderij. Veeteelt is verantwoordelijk voor 65 

procent van de uitstoot van lachgas en 37 procent van de uitstoot van methaan, zeer sterke 

broeikasgassen. Weidevogels zijn dramatisch achteruitgegaan.  

Een ander probleem is het veroorzaken van Bodem-, water- en luchtvervuiling (CBS: 2013 productie 

van 73 miljard kg dunne en vaste mest). In 60% van de natuurgebieden werd in 2010 de kritische 

stikstofdepositie overschreden. Nederland heeft per hectare de grootste fosfaataccumulatie in 

Europa; sinds 1900 gaat het om gemiddeld ongeveer 2.000 kg fosfor / ha.  

 

In grote delen van de wereld leidt de industriële landbouw tot landroof en gaat ten koste van lokale 

gemeenschappen die toegang tot land en water verliezen. Veel lokale boeren kunnen de concurrentie 

niet aan met de internationale megabedrijven.  

Op grote schaal vindt bodemdegradatie, plaats door erosie en het uitputten van organisch materiaal 

door kunstmestgebruik. 
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Productie van veevoer kost veel land en water dat ook gebruikt kan worden voor voedsel voor de 

mens. Op vruchtbare landbouwgrond wordt voer geproduceerd voor de vleesindustrie. Door 

grootschalig kappen van  tropische bossen neemt de CO2 buffering af.   

De industriële grootschalige methoden gaan ten koste van dierenwelzijn. Het grote gebruik van 

antibiotica en de dierziekten zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Minstens 4000 mensen 

kregen Q-koorts, 25 mensen zijn eraan gestorven. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu zijn de werkelijke cijfers vrijwel zeker aanzienlijk hoger. 

Het grote gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft een negatief effect op o.a. insecten en vogels. 60% 

van de Europese landbouwvogels is sterk achteruitgegaan. 

Schaalvergroting en intensivering leiden tot monotone, onaantrekkelijke landschappen waarin de 

biodiversiteit gigantisch is afgenomen. In Nederland is de biodiversiteit sinds de start van de 

industrialisatie in de 19e eeuw met 87% afgenomen. Nederland is samen met Malta de Europese 

koploper in het verlies aan biodiversiteit! 

 

De biodiversiteitscrisis heeft direct gevolgen voor de reële economie door ecosysteemdiensten als 

plaagbestrijding, bestuiving, volksgezondheid. Zij is veel belangrijker dan de economische crisis. 

Om Schouten te citeren: “In dit economisch dirigisme van vrije markt en groei dreigen waarden van 

de natuur die voor algemeen menselijk welzijn van belang zijn en die daarom tot het publieke domein 

behoren - zoals rust, stilte, schoonheid, schone lucht, schoon water – gesmoord te worden. Het is 

cynisch te noemen dat hier een zeker inconsistentie binnen de economische orde aan ten grondslag 

ligt. Rust, stilte en natuurschoon zijn zo schaars geworden dat ze, volgens het economisch model, 

inmiddels ook een zeer grote waarde zijn gaan vertegenwoordigen. Wanneer we het gestage verdere 

verlies ervan zouden verdisconteren in het Bruto Nationaal Product, groeien we helemaal niet meer, 

maar hebben we al enige tijd een sterk krimpende economie” . 

 

D66 visie “De Kanteling”, een korte samenvatting. 

De visie zet in op duurzaamheid, op het sluiten van kringlopen en op integratie van de 

voedselproductie in het lokale ecosysteem, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan het herstel en 

behoud van biodiversiteit in Nederland. Nederland moet niet bang zijn om voorop te lopen in 

ontwikkelingen naar een ecologisch houdbaar en robuust voedselsysteem dat gezondheid bevorderend 

is. Innovatie moet worden gericht op kwaliteit en op productie zonder gezondheidsrisico's. D66 pleit 

voor een radicale transitie en wil samen met de sector de overstap maken naar biologische 

bestrijdingsmiddelen, chemische bestrijdingsmiddelen mogen alleen worden ingezet als dat absoluut 

noodzakelijk is. 

Er moet een geïntegreerd voedselbeleid komen voor de hele keten. Het Europese landbouwbeleid moet 

worden hervormd: van een systeem van inkomenssteun naar steun voor transitie naar een duurzame 

landbouw. 

Transport op lange afstand moet worden voorkomen en veevoer moet zoveel mogelijk in Europa 

worden geproduceerd. In de veeteelt moet Dierenwelzijn (vrij van dorst, fysiek ongerief, pijn en stress) 

voorop staan en natuurlijk gedrag van dieren moet mogelijk zijn.  
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Voedselproductie in Nederland zal neutraal moeten zijn als het gaat om energie, klimaat (CO2-,  

lachgas-, methaan-uitstoot), water, biodiversiteit, uitputting en erosie van de bodem. Milieukosten, 

bijv.  de schade aan milieu, klimaat en biodiversiteit, moeten worden doorberekend in  de voedselprijs. 

Er wordt gestreefd naar één duidelijk keurmerk. Niet duurzaam geproduceerde producten krijgen een 

hoog BTW-tarief en duurzaam geproduceerde een laag tarief.  

 

Het gebruik van het landelijk gebied moet meer in balans zijn met de volgende ecologische principes: 

streven naar een gezond bodemleven, meer half natuurlijke elementen, meer organische stof, 

evenwichtsbemesting, duurzaam watergebruik en meer natuurlijke plaagbestrijding. Vervuiling van 

onze lucht, bodem, grond- en oppervlaktewater wordt daarmee bij de bron aangepakt. Meer natuur en 

meer diversiteit in het landelijk gebied leidt tot een veerkrachtig ecosysteem.  

 

Tot slot: Uit steeds meer onderzoek blijkt dat minstens de huidige wereldbevolking gevoed kan 

worden met agro-ecologische of duurzame landbouw dat gebruik maakt van cyclische niet-

synthetische nutriënten, met geen of weinig pesticiden en instandhouding van de bodemkwaliteit 

zonder extra land.  
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Bijlage 8. Fringemeeting C101,   18 april 2015  Fringemeeting over belastingherziening 
 
Titel: Hoe gaan we van belasting op arbeid naar belasting op milieu? 
 
Organisator: TA Duurzaam en TA Economie 
 
Organisator: Jan-Willem Kanters. Politieke gast: Stientje van Veldhoven  
 
Als werk minder zwaar belast wordt, kunnen meer mensen aan het werk: voor dezelfde kosten aan 
werkgeverzijde, zowel bij ondernemers als bijvoorbeeld in onderwijs, zorg en cultuur, kunnen meer 
mensen arbeid verrichten. Op dit moment staan veel prikkels echter nog zo gericht dat het 
aantrekkelijker is voor (grote en kleine) bedrijven om veel energie en grondstoffen te gebruiken als 
daarmee bespaard wordt op personeel. Dat kan slimmer: arbeid minder belasten,  en 
overheidsfinanciën op orde houden door verkwistende prikkels te vervangen door een hogere 
heffing op verbruik van natuurlijke grondstoffen en vervuiling.  Maar hoe krijgen we een dergelijke 
grote hervorming erdoor? 
 

Introductie  

Duurzame Belastinghervorming: naar Nieuwe groei, innovatie, werkgelegenheid en biodiversiteit die 
géén schade brengt aan klimaat, planeet en samenleving 

Als werk minder zwaar belast wordt, kunnen meer mensen aan het werk: voor dezelfde kosten aan 
werkgeverzijde, zowel bij ondernemers als bijvoorbeeld in onderwijs, zorg en cultuur, kunnen meer 
mensen arbeid verrichten. Op dit moment staan veel prikkels echter nog zo gericht dat het 
aantrekkelijker is voor (grote en kleine) bedrijven om veel energie en grondstoffen te gebruiken als 
daarmee bespaard wordt op personeel. Dat kan slimmer: arbeid minder belasten,  en 
overheidsfinanciën op orde houden door verkwistende prikkels te vervangen door een hogere 
heffing op verbruik van natuurlijke grondstoffen en vervuiling.   

D66 wil juist dat Nederland gaat innoveren en investeren in duurzame oplossingen, waarbij we 
uitgaan van een circulaire economie, hergebruik van grondstoffen, en slim, schoon en zuinig 
energiegebruik. Hoe gaat D66 dat bereiken? De Thema-afdelingen Duurzaam en Economie zijn bezig 
met een inventarisatie van maatregelen die de belastingdruk op arbeid kunnen verschuiven naar 
belastingdruk op grondstoffen. Maatregelen tot belastinghervorming die erg goed passen bij D66 en 
uitnodigen tot groene groei, innovatie, werkgelegenheid en een nieuwe kijk op duurzame 
economische activiteit.  

In 2013 is een werkgroep van Route66 bezig geweest met een onderzoek naar belastingvergroening. 
Eind vorig jaar is door ‘Ex’Tax’ in samenwerking met de 4 grote accountancy bureaus in Nederland, 
een uitvoerige analyse gemaakt van mogelijkheden om belastingen te verschuiven van arbeid naar 
milieubelastende activiteiten in het rapport ‘New Era New Plan.’ Binnen D66 is deze analyse 
vervolgens besproken met het Ex’Tax-team  en met een brede afvaardiging vanuit Tweede kamer en 
Europese fractie van D66. In overleg met de betreffende Kamerleden en vertegenwoordigers hebben 
de thema-afdelingen Duurzaam en Economie nu een breed onderzoek in gang gezet om in kaart te 
brengen wat de impact van deze hervormingen zullen zijn op álle maatschappelijke sectoren en 
bedrijfstakken. Verlaging van heffing op arbeid, en verhoging van heffingen op grondstoffen heeft 
niet alleen effecten op terreinen als milieu en energie, maar omgekeerd een stimulans op innovatie 
en sociale sectoren zoals de zorg, kunst en cultuur, onderwijs en wetenschap, de arbeidsintensieve 
sectoren die we graag stimuleren.   
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Centrale vragen luiden: Hoe kunnen we een dergelijk omvangrijk plan op een evenwichtige en 
doordachte manier aanvliegen vanuit het gedachtengoed van D66? Welke specifieke maatregelen 
zijn typische ‘D66 maatregelen’ omdat ze bijvoorbeeld de voordelen voor onderwijs, innovatie en 
lange-termijn waardecreatie en economische groei combineren? En welke maatschappelijke 
consequenties heeft elke keuze?  

Opzet van de fringemeeting 

In deze fringemeeting presenteren we de aanleiding en context in het denken over een grondige 
belastinghervorming; een hervorming die recht doet aan het tijdperk van verandering waarin 
economie en samenleving zich op dit moment bevinden. We dagen alle deelnemers aan deze 
fringemeeting uit om mee te denken! Na de inleiding nodigen we u uit om ideeën en inbreng te 
leveren, over alle terreinen van politiek en maatschappij die hiervan positieve dan wel negatieve 
gevolgen zouden kunnen ondervinden: 

 Aanleiding / inleiding 

- 15 min: Publiek (plenair) meenemen in de ex’tax-gedachte grote lijn: belastinghervorming arbeid -> 
grondstoffen/afval; 

Waarom is dit nu juist zo’n D66-hervormingsagenda? 

- 15 min: podium-discussie tussen portefeuilles (2K-leden, specialisten of thema-afdelingsmensen): 
wat betekent dit over de hele breedte in de samenleving (hoofdlijnen): sociaal, duurzaam, 
economisch, werkgelegenheid, natuur, gezondheidszorg… 

Hoe pakken we door richting een doortimmerde hervormingsagenda: 

- 15 min: Publiek (plenair) meenemen in de inventarisatie die we na het 2K-overleg hebben 
uitgevoerd, met conclusies en/of voorbeelden op specifieke sectoren, vakgebieden, etc: winnaars / 
verliezers, wie wordt er blij, boos 

Denk mee! 

- 15 min: Interactief, bijvoorbeeld op flipover-vellen met post-its, welke positieve en negatieve 
effecten je ziet op jouw vakgebied/interessegebied in de verschillende portefeuilles die we op die 
flipovervellen hebben klaargezet (alle 2K-portefeuilles?)  

- Dat mag thematisch zijn, emotioneel, ideologisch, politiek, regionaal of lokaal, of juist de 
internationale context en risico’s als we maatregelen wel/niet Europees, mondiaal of in TIPP-verband 
gaan afspreken. 

Jan-Willem Kanters 
Voorzitter werkgroep Duurzame Economie 
j.w.kanters@d66rotterdam.nl 
06-55706667 
  

  

mailto:j.w.kanters@d66rotterdam.nl
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Bijlage 9. Notulen ta D66 Duurzaam bestuursvergadering vr. 8 mei 2015  

 
Tijd: 20:00 – 22:30 uur     
Adres: Anna Paulownalaan 27, Amersfoort, T 033 4612291, M 06 43020663, E: Dirk.Zijp@hccnet.nl 

 

Namens de werkgroep Dulabi is Sacha Kuijs aanwezig.  
Matthijs Sienot neemt afscheid van het bestuur. Hij zal een contactgroep politici opzetten, 
zodat de thema-afdeling een klankbord krijgt op lokaal en regionaal niveau.  
 

Notulen:  

1. Opening 

2. Mededelingen 

Gertjan Eg heeft stagiare tekst ingestuurd. (stuk 4 bij deze notulen) 

Om verbinding te leggen tussen kennisvraag in de partij,  en kennis. Commentaar: Stuk tekst is goed, 

wel wat aan de theoretische kant. Werving en selectie van een stagiair kan hiermee opgestart 

worden als het Landelijk Bureau het hiermee eens is.  

De stagiair kan een plan schrijven om kennis, bijvoorbeeld van afstudeerders,  en kennisvragen van 

steden (en regio’s) bij elkaar te harken. En in dat plan met voorstellen te komen voor kennisdelen en 

samen leren, bijvoorbeeld door middel van Masterclasses,  organisatie van kennismarkt, ‘living labs,’ 

ronde tafel avonden, etc. Opdracht aan de stagiair is om een plan uit te werken dat de 25000 Euro 

die nu begroot gaat worden voor partij-interne kennisdeling, goed te benutten.  

Actie: Linda neemt contact op met Landelijk Bureau over stagiaire-plaats.  

Projecten: 
 Ondernemersbijeenkomst follow-up 

 Extax project fringemeeting follow-up 

 Moties D66 congres follow-up 

 D66 Duurzaam Diner 

 IDEE artikel 
 

3. Ondernemersbijeenkomst 1 maart  

Pier heeft het samengesteld verslag (Stuk 1 bij deze notulen) naar de ondernemers teruggemaild, zij 

hadden geen inhoudelijke opmerkingen.  

Extra stukken:  

 En Excelfile van Frank Nouwes (stuk 2).  

 Verslag van 1 maart van Marloes Arkestein (Stuk 3).  

Het is de bedoeling van de werkgroepen met de uitkomsten van de Ondernemersbijeenkomst, zoals 

vastgelegd in bovenstaande Stukken  1 en 2 (en 3), nu door de werkgroepen opgepakt worden. 

Althans, dat werkgroepen kijken wat zij uit de aanbevelingen van ondernemers kunnen uitwerken 

dat in de werkgroep past qua thema,  en dat vertaald kan worden naar Rijks, Regio en gemeente 

niveau.  

mailto:Dirk.Zijp@hccnet.nl
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Het Groene Bestuurdersnetwerk met Stientje en Thomas Walder hebben het thema Duurzaam 

Inkopen opgepakt.  (het favoriete thema van wijlen Johan Piet) 

Jan-Willem zal het thema innovatie ook meenemen naar de thema-afdeling Economie.  

4.  Extax project fringemeeting follow-up 
 

Jan-Willem trekt dit samen met Remko,  

praten de ondersteuners van de TK-fractie bij, Bob en Danielle.  

Pier: Er komt nu een OECD rapport uit dat stelt dat grote bedrijven te weinig energiebelasting 

betalen (in NL of internationaal?). Groene belastingen worden opgelegd aan automobilisten en 

particulieren, niet aan energieverslindende bedrijven. 

 

5. Moties D66 congres follow-up 
 

Moties over TTIP:  
Marleen van der Meulen was trots tijdens het congres. Ze wil nu even rust. Wel verdergaan met het 
onderwerp.  
Het TTIP onderwerp overstijgt meerdere werkgroepen. Het thema wordt voorlopig ondergebracht bij 
DuLaBi als trekker. Het thema is ondermeer gelinkt aan de voedselvisie, landbouwproducten.  
Gevraagd wordt aan Marleen en aan werkgroep Dulabi om bij het najaarscongres van D66 een 
factsheet over TTIP gereed te hebben,  en daarbij ook de risico’s van ISDS te beschrijven.  
Korte discussie over ISDS:  Amerika wil geen TTIP zonder ISDS. ISDS is niet iets heel nieuws, er zijn nu 
al bilaterale ISDS-achtige verdragen tussen de VS, met 28 afzonderlijke landen van de EU. De VS 
willen graag af van al die bilaterale verdragen en het onderbrengen in 1 ISDS (Inter-State Dispute 
Settlement) voor de EU regelen, maar landen in de EU willen hun autonomie niet loslaten.  
 
Motie over het Energiefonds:  
Simon heeft zijn motie, aangehouden bij vorig congres, dit keer aangenomen zien worden. Simon is 
content; hij gaat het uitwerken.  
Simon heeft hiervoor een nieuw stuk [stuk 5] rondgemaild.  
Te kort van tevoren om dit inhoudelijk te bespreken, niet iedereen heeft het kunnen lezen.  
 
Simon geeft uitleg. Hierbij een weergave:  
SDE: Je kunt meer leverage creëren voor hetzelfde geld.  
Financiële constructie die de EBN (NV van de Overheid voor exploitatie delfstoffen) hanteert: EBN 
doet alle voorinvesteringen voor de winning van olie en gasvoorraden van Nederland. Zij krijgen die 
investeringen terug door 40% aandeelhouderschap van de maatschappij (waarin oliemaatschappijen 
de andere aandeelhouders zijn, neem bijv. het Groningen Maatschap die de Slochteren gasvelden 
exploiteert, daar is 40% eigenaarschap in handen van de Nederlandse Staat, 30% in eigendom bij 
Shell en 30% bij ExxonMobil). EBN krijgt ook alle subsidies op (fossiele) energie.  
Er waren bij EBN plannen om ditzelfde model op te zetten voor opwekking van energie uit wind, zon 
en ondergrond. (Onze aandeelhouder, minister Kamp, wilde dat dit afgebroken werd).  
Kennis over de ondergrond is al aanwezig bij EBN, EBN zou een rol kunnen spelen in het 
energiefonds, als investeringsfonds voor duurzame energie.  
 
=> Een discussie volgt of die fondsen voor wind en zon niet beter regionaal opgezet kunnen worden. 
Als de Nederlandse Staat aandeelhouder is, dan neigt het grootaandeelhouderschap al snel naar 
grootschalige (klassie, fossiele) energiebronnen. Terwijl vooral bij windenergie, maar ook bij zon en 
ondergrond wanneer het om bovengrondse installaties gaat,  vooral om lokale weerstand,  en lokale 
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tot regionale ruimtelijke ordening gaat. Er bestaan al regionale fondsen zoals het Frieslandfonds en 
het Waddenfonds. Regionale fondsen kunnen op dezelfde manier beheerd worden als regionale 
fondsen die door EU-regels houdbaar zijn. Als je decentrale regionale investeringsfondsen zou 
oprichten, dan het je minder kans  dat er op de rem gestaan wordt; de nationale overheden zijn de 
grootste remmers op duurzaam energiegebied (steden en regio’s zijn veelal een stuk ambitieuzer dan 
de landelijke partijen.)  
Vraag over de rol van Authoriteit Consument en markt: Tim Rosendahl van ta Economie werkt 
hieraan.  
 
Moties over Ondernemers:  
Motie van Pier n.a.v. 1-maart conferentie met duurzaam MKB-ondernemers is ook aangenomen. 
Follow-up staat al bij het 1-maart congres benoemd; werkgroepen gaan met onderwerpen aan de 
slag.  
 
Organisatorische Motie  Financiën voor kennisuitwisseling:  
Financieen voor kennisuitwisseling in de partij is aangenomen, dus nu wordt op de begroting van de 
D66 vereniging een post voor (partij-interne) kennis-uitwisseling opgenomen die gebaseerd is op het 
uitgangspunt van 1 Euro per lid. Er is dan dus 25.000 Euro beschikbaar in totaal,  16000 Euro meer 
dan nu voor thema-afdelingen beschikbaar is. Al zullen er ook breder kennis-uitwisselingsposten 
onder kunnen komen te vallen.  
 
Motie over Democratisering PPC: die motie is niet verdedigd en is zonder debat afgewezen.  
Gertjan Eg (indiener)  was niet op het congres, Linda heeft dag voor het congres, n.a.v. afmelding 
voor congres de motie aan Pier doorgegeven, maar die was stand aan het opbouwen.  
Linda heeft  wel van tevoren over deze moties (ook financiering) met Henk Beerten gesproken. En 
opviel dat de financiën motie werd omarmd, maar deze motie fel werd bestreden.  
Wel heeft Henk Beerten aangegeven dat er meer informele uitwisseling mogelijk is met de PPC.  
Hij verzocht een lijst met namen te geven, bijvoorbeeld een telefoonlijst (tel en email)  van experts 
die een PPC kan raadplegen op specifieke onderwerpen.  
En een lijst met namen van kandidaten die het thema-afdelingsbestuur naar voren wil brengen als 
geschikte kandidaten voor de PPC. Met kanttekening dat een PPC-lid commitment en een 
aanzienlijke tijds-inzet vraagt. 
 

 Pier meldt zich aan als beschikbaar voor deze functie.  

 Het bestuur besluit tijdens de vergadering om Pier Vellinga voor te dragen als kandidaat voor 

de PPC. 

 

Over lijst met  experts, contactgegevens en thema’s:  

We kunnen enkele bestaande lijsten geven:  

 de werkgroeptrekkers als contactpersonen,   

 de Mid-term review die is ingediend met de lijst met onderwerpen 

 Nieuwe actuele onderwerpen zijn ExTax  (Fiscale vergroening)  en TTIP 

  

6. D66 Duurzaam Diner 
 
Twee data zijn genoemd door mevr Roeling, secretaresse van Alexander Pechtold; 2 juni en 17 juni.  
Het organiseren van een representatieve ‘kop-‘groep met  diverse lokale bestuurders die hun nek 
uitsteken op duurzaamheidsgebied, heeft langer tijd nodig.   
We besluiten om een vrijdagmiddag of zaterdag of maandag dagdeel in september voor te stellen, 
als de Kameragenda er niet tussen kan komen.  En het tijddslot van 17 juni voor te stellen voor 
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vooroverleg; Pier en Linda zullen dat vooroverleg doen. Doel van de voorbespreking is om opzet, 
deelnemers  en  debatonderwerpen gezamenlijk vast te stellen. 
 
Dagdeel in september, bijvoorbeeld; vrijdagmiddag 18 sept, of 25 september, 16:00 - 19:30 uur.  
 
Lijst met namen:  

 Abdulaheb Choho, weth Amsterdam 

 Anne-Marie Spierings, ged. Brabant 

 Michel Scheffer, ged Gelderland 

 Joke Geldof, ged Noord-Holland 

 Matthijs Sienot, raadslid Utrecht 

 Tobias Dander, raadslid Den Haag.  

 Raadslid uit Groningen’ 

 Marijn Bosman, raadslid Amsterdam 
 
Ondernemers?  

 Alexandra van Huffelen, Amsterdams Vervoerbedrijf 

 Stef Kranenberg, Dessa. (D66 Business Club) 
 
 
7. IDEE artikel 
 
Er komt een special issue uit van IDEE, wetenschappelijk blad van de Van Mierlo Stichting. Pier zit in 
de redactiecommissie.  O.a. Jan Terlouw, Stientje, Pier, Linda schrijven een stuk (Linda over 
Participatie, met oa Simon Kalf en collega-onderzoeker van de Radboud)   

 
Lopende zaken 

 

1. Bestuurszaken 
 

We zullen scouten voor een nieuwe partijvoorzitter, nu Fleur gedeputeerde in Groningen wordt. In 

het bestuur zelf staat niemand op om zelf kandidaat te zijn.  

Afscheid Matthijs Sienot als bestuurslid 
Matthijs vertelt over de Stadsgesprekken in Utrecht: 

Uitdaging die meegegeven werd: we willen in 2030 klimaatneutraal zijn.  
In groepen van 25 mensen zijn de groepen 3 dagen bezig geweest.  
De dromen bleken op hetzelfde neer te komen. Op de vraag, “hoe gaan we dit invullen?” zijn 
harde noten gekraakt. Over zonneweides werd gestemd. 100 mensen hebben gestemd; 
uitslag was ‘meteen doen’.  Windmolens scoorden een stuk slechter: ‘ja mits’ of ‘nee tenzij’.  
Energieplan dat Utrecht heeft opgesteld is mede gevoed uit de stadsgesprekken, begeleid 
door Ecofys.  
Bij de implementatie zal participatie ook een rol spelen, met name op gebied van Ruimtelijke 
Ordening (en duurzame energie).  

 
Bestuurlijke organisatie.  
Verzoek aan Matthijs door Pier:  Wil Matthijs een Thema-afdelings-adviesgroep instellen?  Zodat de 
thema-afdeling een klankbord krijgt  waarin bestuurders en raadsleden/statenleden op reguliere 
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basis, bijvoorbeeld 2keer per jaar of jaarlijks,  met de thema-afdeling om tafel zit  en kennis en 
kennisvragen uitgewisseld kunnen worden, op een meer structurele, systematische basis.  

 
 Matthijs pakt die handschoen op:  gaat een ‘2e ring’ voor politici met duurzaamheidsthema’s  

in portefeuille instellen. Dit wordt een “Adviesgroep vanuit de Politiek”.  
 
Follow-up meeting Henk Beerten over org. motie: namenlijst met mensen voor bepaalde functies 
(PPC, experts, masterclasses, etc) 
Linda zal Henk een lijst met namen van de werkgroepen geven (trekkers, namen en 
contactgegevens.)  En onze kandidaat voor de PPC.  

 

2. Rondje werkgroepen 
 

Werkgroep Energie en Klimaat:  

Pier heeft energiestuk naar Stientje gestuurd. Op enkele redactionele opmerkingen van Remko na,  is 

het stuk inhoudelijk goed (genoeg) bevonden.  

Jan-Willem maakt een actuele versie,  de ‘mei’-versie. Dirk zet die dan op de website.  

Kameragenda: 20 mei AO over Energie. Stientje wil daar iets mee. Policy paper over nul-op-de-meter 

woningen is door Maurits en Remko besproken, voor Stientje. Pier zal het Energiestuk nog een keer 

sturen aan de fractie-medewerkers Laureen en Bob.  

Werkgroepvergaderingen in mei en juni:  

 Dulabi: nog geen datum 

 Energie en Klimaat: 13 mei, tweede woensdag in de maandag  

 Circulaire economie: 18 mei 

 Grondstoffen: 30 juni 

 Sociale Duurzaamheid: 17 mei 

 

3. Rondvraag, datum volgende vergadering, actualisering overzicht van TA overleggen   
 
Linda kondigt aan dat ze geen nieuwe bestuurstermijn ambieert als deze bestuurstermijn afloopt 
in januari 2016. Stelt voor om op zoek te gaan naar een mogelijke opvolger, die zou kunnen 
meelopen en zou kunnen inwerken.  
Vraag vanuit bestuur om termijn iets te verlengen, tot volgende zomer, wanneer mogelijk 
volgende verkiezingen verwacht worden.  
  
Pier vraagt om een overzicht wanneer mensen ingetreden zijn in het bestuur, zodat 
zittingstermijnen duidelijk zijn. (actie Linda).  
 
Dirk vraagt om een nieuwe nieuwsbrief uit te sturen.  
In de korte nieuwsbrief kunnen de Moties genoemd worden die zijn aangenomen op het 
congres, er kan iets in over het Energiestuk (de meiversie), een save-the-date voor de ALV/ta 
Duurzaambijeenkomst op zaterdag 12 september, en een verwijzing naar de resultaten vanuit de 
Ondernemersbijeenkomst van 1 maart: die staan overzichtelijk in de Excelfile van Frank Nouwes, 
op diverse tabbladen gegroepeerd. Dirk kan de documenten (Energiestuk mei-versie, Excelfile 
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Frank Nouwes, de Moties)  op de website zetten,  en in de nieuwsbrief zelf links opnemen naar 
de te downloaden documenten. Dirk vraagt hulp bij het schrijven van de brief.  
Linda zal helpen -- na een reis naar Washington- Chicago eind mei-begin juni.  
  
 
Datum Volgende vergadering:  
 
Volgende Bestuursvergadering:  
Maandag 31 augustus, 20:00 – 22:00 uur bij Dirk Zijp in Amersfoort.  
 
ALV staat gepland op 12 september. 
Die zal al vooraf aan de bestuursvergadering van 31 augustus voorbereid moeten worden.  

 Lokatie en zaalruimte (grootte?), catering 

 Logistiek (aanmeldingen, betaling) 

 Agenda, Programma 

 Discussiethema’s  en format (ExTax, TTIP, Energiestuk, Ondernemers-vragen, Provinciale 
Akkoorden?) 

 Sprekers 
 
 
Sluiting. 

 
 

 
Datum overzicht overleggen TA Duurzaam vanaf Januari 2015 :  

 

 
9 januari 2015: TA D66 Duurzaam bestuursvergadering 
 

 13 januari Energietransitie expertproject 
 

 19 januari werkgroep Sociale duurzaamheid 
 

 20 januari werkgroep Energie en Klimaat 
 

 26 januari gesprek met Kamerleden over Energietransitiedocument 
 
31 januari:  2 bijeenkomsten achter elkaar,  in zalencentrum De Amershof, 
Snouckaertlaan 11 te Amersfoort.    
 

 11:30 – 13:30 uur:  TA D66 Duurzaam overleg, over 1 maart  

 13:30 – 17:00 Thema-afdelingsbesturen overleg met Ivo Thonon, Frank 
van Mil en Henk Beerten (Landelijk Bestuur) In de Amershof, zaal 4.   

 
5 februari: Klimaatavond Tussen Lima en Partijs, in cafe Florin in Utrecht.  
 

 13 februari: werkgroep DuLaBi 
 

 16 februari: werkgroep Sociale Duurzaamheid 
 

 20 februari: werkgroep Duurzame Economie 
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1 maart: Ondernemersbijeenkomst Werken aan Duurzaamheid 
 
11 maart: werkgroep Energie en Klimaat 
 
20 maart: TA D66 Duurzaam bestuursvergadering 
 
26 maart:  ALV (avond in One Planet, Amersfoort) 
 
13 april: werkgroep Sociale Duurzaamheid 
 
18 april: D66 congres in Rotterdam 
Met een fringemeeting, diverse moties, stand. 
 
23 april: werkgroep DuLaBi 
 
8 mei: bestuursvergadering 
 

Werkgroepen in mei - juni:  
 

 13 mei:  werkgroep Energie en Klimaat  (tweede woensdag in de maand) 

 17 mei: werkgroep Sociale Duurzaamheid 

 18 mei: werkgroep duurzame/circulaire economie 

 30 juni: werkgroep Grondstoffen 

 Dulabi: nog geen datum 
 

 10 juni: werkgroep Energie en Klimaat  (tweede woensdag in de maand) 

 8 juli: werkgroep Energie en Klimaat  (tweede woensdag in de maand) 
 

Volgende Bestuursvergadering:  
Maandag 31 augustus, 20:00 – 22:00 uur bij Dirk Zijp in Amersfoort.  
 
ALV staat gepland op 12 september. 
Die zal al vooraf aan de bestuursvergadering van 31 augustus voorbereid moeten worden.  
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Bijlage 10.   Notulen ta D66 Duurzaam bestuursvergadering di. 1 sept 2015  

 
Tijd: 20:00 – 22:00/22:30 uur     
Adres: Anna Paulownalaan 27, Amersfoort, T 033 4612291, M 06 43020663, E: Dirk.Zijp@hccnet.nl 

 

 
Bestuursvergadering D66 Duurzaam  
dinsdag 1 september 2015 (1 dag verschoven, van 31 augustus), 20:00 – 22:00 uur 
bij Dirk Zijp thuis, Anna Pauwlonalaan 27 in Amersfoort.  
 
Aanwezig:  
Pier, Dirk, Remko, Gertjan, Jan-Willem, Anne-Marie, Maurits (onder voorbehoud, partner 
hoogzwanger), Dennis van Berkel, Linda, Sacha (namens Dulabi).  
Afmelding: Simon (doordat we de datum een dag verschoven hebben. Simon; sorry!) 
 
====== 
Besluitenlijst     (notulen)  D66 Duurzaam bestuursvergadering, 1 sept 2015:  
 
1. Rondje mededelingen   
 
Uitnodiging van provinciale fractie D66 Noord-Holland voor een mini-symposium op 16 september: 
Remko nodigt Herman Wilmer Hiervoor uit van de TA Ruimte en Mobiliteit.   
 
NB. Herman Wilmer heeft inmiddels deelgenomen, en heeft achteraf een punt van zorg over een 
lobby, in dit geval Platform Waterstof,  die zich dominant manifesteert en zich, zonder weerwoord of 
tegengeluid, zich zou kunnen nestelen in de hoofden van onze fractieleden.  
Een uittreksel van zijn verslag:  
 

Herman Wilmer over mini-symposium op 16 september in Haarlem, D66 Zuid-Holland: 
“Na afloop van de D66-bijeenkomst gisteravond in de Haarlemse Statenzaal over zero 
emissie openbaar vervoer was het mij vreemd te moede. Naarmate de avond vorderde werd 
steeds duidelijker dat het Platform Waterstof zich manifesteerde. Het optreden leek goed 
geregisseerd: Staten van NH moeten voor waterstof kiezen. Ik sprak na afloop o.a. Struben, 
die mijn vrees deelde dat dit wel eens de insteek kon zijn. De benadering was zeer eenzijdig: 
alle zegeningen werden breed uitgemeten, bezwaren werden verdoezeld. [...] 
Geen woord over batterijen; uit die hoek had ik weerwerk verwacht. Maar ik heb geen enkele 
woordvoerder uit die hoek kunnen ontdekken. Geen woord ook over de mogelijkheid van 
opwaardering en innovatie van bestaande systemen. Om kort te gaan: in mijn beleving een 
avond van gemiste kansen. Nu maar hopen dat het effekt op een Statenbesluit beperkt blijft.” 

 
Vraag: Hoe gaan we om met dit soort lobbies in en om  de partij, nu de partij aan macht wint? 
 
2. Thema-afdelingsbijeenkomst 12 september 

 
- Is inmiddels rond en goed verlopen.  Met op het programma:  
- Bart Huijdts, fractievoorzitter van D66 Amersfoort en Gerard Smakman 

(commissielid/steunfractielid op duurzaamheidsgebied in Amersfoort)  die hem aanvult, 
Dennis van Berkel over TTIP,  Peter Linders, kwartiermaker stroomversnelling Brabant, 
Jan Terlouw, en Stientje van Veldhoven – wrevel over de agenda van de thema-
afdelingsbijeenkomst bij Stientje.  
 

- Zie ook het verslag van de thema-afdelingsbijeenkomst van 12 september, mail met als 
onderwerp “D66 Duurzaam Nieuwsbrief 25-09-2015 Verslag ALV 12-09-2015” 

 
 
3. D66 congres zaterdag 31 oktober in Amsterdam 
 

- We doen dit keer geen fringemeeting, we hebben geen voorstel ingediend. 
- We doen wel weer een thema-afdelingstafel.  

mailto:Dirk.Zijp@hccnet.nl
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- TTIP: Er zou een vraag-antwoord/gesprek over TTIP op dit congres komen, volgens de 
aangenomen motie  die was opgesteld door Marleen van der Meulen. Zij bereidt nu 
vragen over TTIP voor, voor Marietje Schaake.  Marian Louppen bereid een TTIP motie 
voor met D66 Arnhem. Peter-Paul van TA Europa zou nog een rol kunnen spelen, 
bijvoorbeeld ook als actieve vragensteller in deze sessie: => Remko polst hem.  

- We zouden een grote kaart (Map/ Google Map/ Mymap)  kunnen maken waar mensen 
hun lokale energie initiatieven kunnen uploaden. Om een overzicht te creeren welke 
initiatieven lokale D66 afdelingen allemaal initieren  in diverse gemeentene en regio’s, nu 
D66 actief in raden en colleges zit. Om hiermee de bottom-up beweging zichtbaar te 
maken en ons netwerk met die initiatieven uit te bouwen. Sociale media hier mede voor in 
te zetten. Tevens om te profileren van we met D66 allemaal doen aan energie en klimaat.   

 
4. Werkgroepzaken:  
 
 
Er wordt een peerreview ronde gehouden tijdens de bestuursvergadering, voor het aannemen 
van TA-stukken. (Stukken krijgen een ‘stempel’ van het bestuur, om een vorm van kwaliteitsborging 
te garanderen en ervoor te zorgen dat alle stukken op de website zijn aangenomen door het bestuur, 
en het bestuur dus op de hoogte is van alle stukken op de website)   

 
Werkgroep Energie en Klimaat:  
- Energietransitiestuk Simon en anderen (Maurits, JW, Pier, en anderen) is inmiddels afgerond, 

overhandigd aan Stientje, in een nieuwsbrief en op de website gepubliceerd.  
 
 Werkgroep Grondstoffen:  
2 Factsheets van de werkgroep Grondstoffen,  goedkeuring bestuur aangevraagd:  

- D66 factsheet - zeldzame metalen, versie juni,   Stuk 4 => is met enkele opmerkingen 
terugverwezen naar de werkgroep.  

- D66 factsheet - raammotie zwerfafval, versie aug, Stuk 5 => is aangenomen, kan op 
de website.  

 

- Remko, bouw/werkgroep Grondstoffen:  Remko is op gebied van bouw met Jan-Willem en 
met de fractieondersteuners van Wouter en Stientje bezig met 2 dossiers: (1) 
woningbouwdossier, samen met de G4. (2) Cement, in relatie tot duurzaam inkopen 
door gemeenten; vervangen van grind door hernieuwbaar,  en bij gemeentelijke inkoop 
zoveel mogelijk uitfaseren van cement. Dit kan niet voor bijvoorbeeld kunstwerken in 
wegen, maar wel voor alle ‘niet-constructieve’ elementen.  

 

- Werkgroep Duurzame Economie, Jan-Willem:  Het Ex-Taks verhaal loopt niet zo snel als 
gehoopt, het is nog niet gaan vliegen. Er is nu contact over met de D66 Business Club.  

 
- Werkgroep Dulabi: Het is nog even een vraag of Thomas Vintges terugkomt als 

voorzitter. Zo lang neemt Sacha Kuijs zijn taak als werkgroepvoorzitter waar. Ook Karle 
Sykora is interim betrokken, evenals enkele vaste werkgroepleden zoals Philip 
Clarenbould.  

 

- Ontwikkelingen DOPP. DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen. (ter kennisgeving) 

 

 
5. Kalender met activiteiten voor komend jaar 
-o.a.:  

- zaterdagmiddag 12 sept ALV D66 Duurzaam, in de Bergkerk in Amersfoort 
 
- D66 voorzitterskandidaten:Inmiddels is mevr. Letty Demmers de nieuwe partijvoorzitter. Pier 
heeft op  woensdag 7 oktober, 20:00 in Utrecht,  een gesprek met haar ter kennismaking.  
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- zaterdagmiddag 10 oktober TA-besturen overleg met Nienke Offringa, Henk Beerten en als 
sprekers o.a. Frank van Mil van de Van Mierlo Stichting.  
 

 - zaterdag 31 oktober D66 congres in Amsterdam 

 

- Organisatie D66 Duurzaam Diner (in november?) (2
e
 ring; hoe staat het met het opzetten 

van een tweede ring van actieve raadsleden en politici op het thema duurzaamheid, en 
structureren en ordenen van de samenwerking tussen thema-afdeling  als landelijk netwerk,  
en de G4, G7, etc.    

 
6. Bestuurszaken 
oa. opvolging en overdracht secretarisfunctie. Karen van den Einden wil het gaan doen, Linda’s 
opvolger worden.  Wordt vervolgd, volgende bestuursvergadering.  

 

Rondvraag: 

Juliette Bos  vraagt toegang tot het Twitter account van D66 Duurzaam; regelt Linda, in mail-contact 
met Matthijs Sienot die nu het Twitter-account beheer doet. (is inmiddels gebeurd).  

 
====== 
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Bijlage 11.  Najaars ALV,   12 september 2015,  thema-afdeling D66 Duurzaam  

Programma ALV, in de Bergkerk te Amersfoort: 

Hoe ziet het nemen van het voortouw op gebied van Duurzaamheid eruit anno 2015? Obama steekt 

zijn nek uit, Hilary Clinton neemt klimaatverandering op als verkiezingsthema. De paus en de rechter 

dringen aan op actie. In gesprekken op feestjes wordt dit ons ingewreven:  waar is D66 als het om 

het doorbreken van het bestaande onduurzame regeringsbeleid gaat?   

Agenda: 

 13:00  Ontvangst en registratie 

 13:30  Welkom door Bart Huijdts (Fractievoorzitter D66 Amersfoort) 

 13:45  Bestuurszaken (o.a. opvolging secretaris van D66 Duurzaam) 

 14:00  TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) - Inleiding door Dennis van 

Berkel (Urgenda) 

 14:45  Pauze 

 15:05  Column Energietransitie door Jan Terlouw 

 15:15  Energietransitie en ‘Nul op de meter’ - Inleidingen door Pier Vellinga en Peter 

Linders (kwartiermaker nulopdemeter-woningen in Brabant) 

 16:10  Hoe zorgen we ervoor dat D66 zichtbaar en hoorbaar het voortouw neemt om de 

slappe houding van het huidige kabinet te doorbreken?  Hoe helpen we om de 

duurzaamheidsvisie en het programma van D66 verder uit te dragen, zowel om de 

duurzaamheidstransitie te versnellen vanuit de samenleving (bottom-up), en als signaal 

over dit stagnerende kabinetsbeleid? Brainstorm en aanzet voor een motie voor het 

komend D66-congres  op 31 oktober in de Beurs van Berlage, Amsterdam. (subgroepen) 

 16:30  Plenair debat over D66 geluid met Stientje van Veldhoven  

 17:00  Afsluiting en napraten, borrel/netwerken 

 17:30  Einde bijeenkomst.  

Plaats en tijd: 

 Datum en tijd: zaterdag middag 12 september 2015, van 13:00 tot 17:30 uur 

 Locatie: de Bergkerk.  

 Adres: Dr A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort  (kleine 10 min. lopen vanaf het NS station). 

 Eigen bijdrage € 5, - pp. (consumpties na de afsluiting voor eigen rekening) 
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Thema-afdelingsbijeenkomst D66 Duurzaam op 12 september 2015 in de Bergkerk, Amersfoort   

Verslag ALV D66 DUURZAAM 12-09-2015 

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,  
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en zijn geïnteresseerd in handel; niet in duurzaamheid of volksgezondheid.  

 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 
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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! 
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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 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.  
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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.  

 …. 
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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    

 

 

Verslag door Juliëtte Bos en Linda Carton. 
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Bijlage 12. Notulen ta D66 Duurzaam bestuursvergadering vr. 2 okt 2015  

 
Tijd: 20:00 – 22:00/22:30 uur  
Adres: Anna Paulownalaan 27, Amersfoort, T 033 4612291, M 06 43020663, E: Dirk.Zijp@hccnet.nl 

 

 
Bestuursvergadering D66 Duurzaam, vrijdag 2 oktober 2015  
 
Aanwezig: Dirk Zijp, Juliëtte Bos, Simon, Kalf (om 22:00 uur weg), Pier Vellinga, Remko Zuidema, 
Anne-Marie Spierings, Jan Willem Kanters,  
 
Afgemeld: Dulabi (zowel Thomas Vintges, Sacha Kuijs als Karle Sykora zijn verhinderd.), Gertjan Eg.  
 
====== 
Verslag D66 Duurzaam bestuursvergadering, 2 okt 2015:  
 

1. Rondje mededelingen  
 
(Besluitenlijstje vorige keer [Stuk1], bestuursvergadering van 1 september en het verslag van 
de thema-afdelingsbijeenkomst op zaterdag 12 september zijn bijgevoegd als resp Stuk 1 en 
Stuk 2) 
 
Mededeling van Herman Wilmer over mini-symposium op 16 september in Haarlem, D66 
Noord-Holland: Hij sprak zijn zorg uit dat dat symposium gedomineerd werd door de 
waterstof-lobby, zonder weerwoord of kennis-inbreng van tegenkrachten. (zie ook ingekort 
verslag van zijn aanwezigheid, opgenomen in de besluitenlijst van vorige vergadering, en 
Herman’s volledige verslag opgenomen als Stuk 3.) => Wat doen we hiermee? 
 
Conclusie: we laten het even rusten. We kunnen het beste contact opnemen met Patrick 
Poelman van D66 Noord Holland, en hem laten weten dat er nog heel veel vragen zijn 
aangaande waterstof openbaar vervoer. Batterij vervoer ondersteund met trolley op een deel 
van traject heeft vermoedelijk het meeste perspectief. Pier zal contact met hem opnemen. 
 

 

Anne-Marie: programma voor elektrisch rijden -> instapdag. Leuke pers in kranten, omroep Brabant, 
AM in uitzending geweest. Dinsdag energie en ecomobiel in Den Bosch: borrel en beurs, AM 
aanwezig, spreekt dinsdag namens de IPO. Samenwerking met BMW (elektrisch rijden). 
Memorandum met groot aantal regio’s ondertekenen in Stuttgart om temperatuurstijging te beperken 
tot 2 graden. Donderdag vleesdebat. Is geframed als landbouwminister van grootste varkensprovincie 
van Nederland. Veel goed nieuws dus.  
Simon: slechte mededeling: Gerrit Kingma overleden afgelopen dinsdag op 64-jarige leeftijd. Matig 
nieuws: was op Springtij Festival, bij sessie over urgentie energietransitie geweest: “We moeten 
gewoon zorgen dat we energie opwekken waar het het goedkoopste is.” Helaas werden er weinig 
inhoudelijk goede dingen over de urgentie gezegd. Goed nieuws: 22 september vergadering gehad 
met DOPP, anderhalf uur met alle wetenschappelijke instituten van de politieke partijen. Gebundeld in 
“Energietransitie: politiek robuust.” Het verslag van deze vergadering wordt nog toegestuurd. Geen 
van de WI’s heeft verstand van het onderwerp, maar de vraag is of onze parlementaire democratie wel 
opgewassen is tegen zo’n enorme transitie. Zonnepark in Terschelling komt 1 ha vrij, mede dankzij 
goede GL-burgemeester. Simon heeft subsidie gekregen voor vooronderzoek en wijziging 
bestemmingsplan. Link met Vandebron, geen link met postcodeloterij etc.  
 
Remko: dinsdag voor afgelopen dinsdag in Brussel geweest met Europese TA. Algemene presentatie 
gekregen van ong 30 minuten. Vervolgens zeer uitgebreid gesprek gehad met D66’ers die net niet in 
het EP zijn gekomen. Permanente vertegenwoordiging van Nederland verdubbelt tijdens 
voorzitterschap. Hier gebeurt heel veel waar wij iets mee moeten willen. Vraag gekregen voor 
specifiek bezoek aan Brussel over duurzaamheid, bijvoorbeeld met Gerben-Jan Gerbrandy als 
spreker, te organiseren met Luxemburg en België. Remko is niet bij het parlement zelf geweest, maar 
bij gemeente Brussel om te praten over duurzaam bouwen. Verder doorbraak in gescheiden 
inzameling van afval: bijv. Zwolle, Amersfoort en Nijmegen zamelen het afval al volledig gescheiden 
in.  

mailto:Dirk.Zijp@hccnet.nl
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Conclusie: Remko gaat onderzoeken hoe we een D66 duurzaam bezoek aan Brussel kunnen 
brengen. Hij zal dit doen in overleg met Gerben Jan Gerbrandy. 
 
 
Jan-Willem: leuke bijeenkomst georganiseerd in Rotterdam over luchtkwaliteit, nieuwe leden voor 
onze TA geworven.  
 
Dirk: financiële stand (€250 negatief), maar we krijgen nog geld van D66 centraal. Dan staan we weer 
positief. Amersfoort heeft nu 1 sporthal waar zonnepanelen op staan, 600 leden voor TA, Juliëtte is in 
ingewerkt in website en mail. Veel complimenten over nieuwsbrief. 
 
Juliëtte: contact leggen met m.pont@tweedekamer.nl , telefoon 070 318 26 32 (thuis), 070 318 30 66 
(werk) voor afspraak met Anne-Marie, Stientje (en haar communicatiemedewerker) over hoe de 
communicatie versterkt kan worden. Anne-Marie pas vanaf november beschikbaar. Is begonnen met 
tweeten en gaat vanaf nu ook de site en nieuwsbrief onderhouden. Content voor website wordt 
geleverd door rest bestuur.  
 
Pier: olieprijs stijgt wellicht niet meer nu grote fonsen gaan desinvesteren in fossiel en olie 
producerende landen economisch afhankelijk zijn van export; aandelenwaarde kolenbedrijven 
Amerika met 90 % verminderd, RWE 50 % in waarde gedaald, wind- en zonne-energie nu op veel 
plaatsen goedkoper dan kolen. Pensioen- en beleggingsfondsen beleggen niet meer zoveel in fossiele 
brandstoffen. Anderszijds wordt de productie van olie duurder omdat de bronnen volgens Simon Kalf 
langzaam opdrogen. Volgens hem zal het Midden-Oosten steeds minder olie kunnen oppompen (dat 
is nu juist de olie die nodig is voor kerosine en diesel, dus stabiliteit lage olieprijs is 
betwijfelenswaardig), en door de lage prijs valt ook schalie olie weg, dat is te duur om te winnen. Het 
wordt dus spannend de komende 20 jaar: wordt olie schaarser en daardoor duurder, of gaan 
olielanden hun olie zo snel mogelijk in de markt zetten nu het nog kan, waardoor de prijs laag blijft?  

 
 

2. D66 congres zaterdag 31 oktober in Amsterdam 
 
Voorbereiding: Zie besluitenlijst vorige bestuursvergadering.  
 

3. Werkgroepzaken:  
 

- (zie ook besluitenlijst vorige vergadering) 
- Energietransitiestuk Simon en anderen (Maurits, JW, Pier, en anderen) is verstuurd aan de 
mailinglijst en op de website gezet.  
Aangeboden aan Stientje, zij heeft gesproken met Maurits. Eventueel dingen doen om 
er een fractiestuk van te maken.  
 
Remko: geen mededelingen.  
 
Dulabi: afwezig, dus geen mededelingen.  
 

 
- Ontwikkelingen DOPP: is al besproken. 

 

4. Bestuurszaken 
- TA-besturen overleg op zat 10 oktober in Utrecht, met Nienke Offringa, Henk Beerten en 

Frank van Mil. 
Simon gaat daar naartoe. Juliette gaat, zo mogelijk, mee, want het gaat in dat gesprek over 
communicatie en de financiële middelen (en wellicht stagiaire) die daarvoor nodig zijn. 

- Inmiddels is bekend dat Juliette ook kan, en op 10 oktober samen met Simon TA D66 
Duurzaam zal representeren. 
 

- Financiën 
Net verslag van gehad. 
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- Website  

Net verteld.  
 

- Opzetten Tweede ring 
Actieve politici die ons een beetje sturen. Thomas Walder heeft lijstje met groene 
bestuurders namens Stientje, maar beheert dit slechts passief.  

 

- -----  
 

- Matthijs zou werken aan het samenbrengen en organiseren van een ‘2
e
 ring’ van D66-

politici met duurzaamheid in hun portefeuille, heeft hij bij zijn afzwaaien als bestuurslid 
toegezegd.  

- Anne-Marie en Pier gaan in overeg met Matthijs Sienot een bijeenkomst organiseren 
voor en met lokale bestuurders, om met hen een petitie op te stellen, om het 
duurzaamheidsgeluid te versterken naar Den Haag. Gebruikmakend van de tip van 
Anne-Marie dat 7 D66 Gedeputeerden nu energie in hun portefeuille hebben.  
 

- Mailinglijst met tevens een aparte lijst voor externe relaties, en voor interne relaties met 
verschillende gremia (Business Club, lokale duurzaamheids-commissies, e.d.)  

- Goed plan. We gaan een extra mailinglijst opstellen met ons netwerk en 
netwerkpartners. De lijst met 200 emailadressen van duurzaam ondernemers van de 
Ondernemersbijeenkomst op 1 maart 2015 is het startpunt.  

- Julia gaat deze lijst opstellen:  
o Pier mailt Julia de lijst van de Ondernemersbijeenkomst van 1 maart 
o Simon Kalf vraagt bij Frank van Oorschot van de Business Club de mailinglijst 

op van de leden van de D66 Businessclub, zodat we ook hen kunnen mailen met 
voor hen relevantie nieuwsbrieven.  

o Er kan een oproep gedaan worden, bijvoorbeeld in een Democraat, of lokale 
duurzaamheidscommissies zich willen melden bij ons; dat stellen we ook van 
interne, lokale duurzaamheidswerkgroepen een mailinglijst op. Hiermee kunnen 
ervaringen wat er in de praktijk wel en niet goed werkt aan nieuwe 
duurzaamheidsmaatregelen, sneller rondgeciculeerd worden. 

 
- Opvolging en overdracht secretarisfunctie 
- Volgende keer, is misgelopen. Pier ging er vanuit dat Linda contact zou opnemen met 

Karen, en vice versa.  

 

5. Kalender met activiteiten voor komend jaar 
-o.a.: (de komende werkgroepbijeenkomsten toe te voegen) 
 

 
- woe 7 oktober in Utrecht, 20:00 uur: Pier heeft kennismakingsgesprek met partijvoorzitter 
Letty Demmers. Remko heeft Letty eerder gesproken over de ta. 
 
- zaterdagmiddag 10 oktober TA-besturen overleg met Nienke Offringa, Henk Beerten en 
Frank van Mil. TA D66 Duurzaam is vertegenwoordigd door Simon Kalf.  
Juliette Bos gaat ook.  
 

- Pier heeft een gesprek met Alexander P, onder 4 ogen of met Stientje erbij. Ergens in 
oktober/november, datum nog niet vastgeprikt.   

 

- zaterdag 31 oktober D66 congres in Amsterdam. => Wie gaan hier naartoe?  

 

Congres 31 okt:  

- Alle aanwezigen (voor zover genotuleerd) zijn van plan te gaan.  
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- Juliette heeft een grote poster gemaakt, zal die op A1 uitprinten en ophangen aan 
de banner.  

- Pier neemt een tablet mee zodat mensen zich direct digitaal kunnen aanmelden via 
www.mijnd66.nl  

 

- Linda neemt, onder een voorbehoud, en Maptable mee om mensen hun lokale 
duurzaamheidsinitiatieven te laten optekenen op kaart, digitaal.  

 

- Organisatie D66 Duurzaam Diner (in november? Laten doorgaan? ) 

D66 Duurzaam Diner: Te weinig bestuurskracht om dit op korte termijn te organiseren. 
Voorrang wordt nu gegeven aan een bijeenkomst met lokale bestuurders.  

Vragen aan de nieuwe secretaris om dit op te pakken. (Linda vraagt Karen) 

 

 

- Februari/maart 2016: Voorjaarsbijeenkomst TA D66 Duurzaam. We zijn uitgenodigd door de 
Regio D66 Drenthe (statenlid Drenthe met duurzaamheidsportefeuille), om onze volgende 
bijeenkomst bij hen te houden, en die dag samen met hen te organsieren. Zij regelen een 
locatie, en ze kunnen tevens een gebieds-tour organiseren langs interessante 
energietransitie-opgaven en ontwikkelingen. => Leggen we dit vast? 

Nee, na een rondje meningen gaat bij de meerderheid de voorkeur uit naar een locatie centraal 
in het land. Dirk mailt Jurre, het statenlid van Drenthe.  

 
- Komend jaar, in maart 2016, moeten we ook voor het eerst een jaarverslag opleveren, als 

thema-afdeling, ten behoeve van de vaststelling (hoogte) en toekenning van ons jaarbudget. 
=> Kunnen we daartoe bestande stukken bundelen? Welk materiaal kunnen we hiervoor 
gebruiken? Zouden we hiervoor een stagiair kunnen aantrekken?  

Een bundeling van nieuwsbrieven en alle petities, werkstukken, factsheets en andere 
documenten van werkgroepen die op de website staan, kunnen hierin. Met een financiele 
paragraaf erbij van Dirk. De agenda’s van bestuursvergaderingen en notulen liever niet (interne 
documenten), Mogelijk hoofdstukken opstellen waarin elke werkgroep een klein stukje kan 
schrijven. Karen als nieuwe secretaris vragen voor haar ideeen om hier iets mee te doen.  

 

  

Wat verder ter tafel komt:  

Platforms om documenten uit te wisselen binnen D66: Agora is een nieuw platform van de 
bestuurdersvereniging. Toegang is zeer beperkt, om een overvloed aan mails zoals bij de BV-mail te 
voorkomen. Anne-Marie zit op Agora. Als voorbeeld; het document met schriftelijke vragen voor 
gemeenten over nul-op-de-meter woningen heeft op Agora gestaan; andere gemeenten kunnen 
daarmee hun eigen motie opstellen.  

ALDE heeft platform Slack (https://aldepartyim.slack.com). Verder wordt hier niet iets concreets mee 
opgepakt.  

 

Avond met overdracht en inwerken: Linda, Dirk en Juliette prikken een avond samen met Karen van 
den Einden. Aantal kandidaat avonden geprikt: di 13 okt, do 15 okt, ma 26 okt, di 27 okt, di 10 nov, do 
12 nov.  

 

6. Datum volgende bestuursvergadering.  
 

 

http://www.mijnd66.nl/
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Twee opties staan open:  

 Di 1 december (zonder Linda) 

 Di 8 december 

 Welke datum het wordt hangt af van Karen van den Einden.  

 

 

(notulen Julia tot 21:00, Linda vanaf 21:00) 

 

===== 
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Bijlage 13.  Vragenlijst over TTIP voor aanstaand congres, projectgroep TTIP 

 
 

Vragen aan Marietje Schaake t.b.v. uitvoering van de tijdens C101 aangenomen moties 

(AOM101.06, AOM101.07), waaraan tijdens C102 uitvoering wordt gegeven. 

U vraagt ons niet tegen TTIP te zijn tot het handelsverdrag ‘uitonderhandeld’ 

is en duidelijk is wat TTIP behelst. 

1. Wij gaan ervan uit dat na uitonderhandeling van het TTIP, dit verdrag nog ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan onze ministers en/of vertegenwoordigers in de tweede kamer. Klopt dat? 
 

2. Op welke wijze hebben wij, inwoners van Europa, inwoners van Nederland, leden van D66, 
nu invloed op onze democratisch gekozen vertegenwoordigers en op welke wijze na 
totstandkoming van het verdrag? 
 

3. U bent woordvoerder names ALDE in het TTIP proces. Kan D66 een ander standpunt 
innemen bij de besluitvorming omtrent TTIP dan de andere leden van ALDE? 
 

Vorig congres is de motie (PM101.03) aangenomen, waarin staat 

dat de 2e Kamerfractie, de 1e Kamerfractie, en de fractie van het 

Europees Parlement van D66 ervoor zorgen dat de meest 

vergaande normen op het gebied van duurzaamheid, milieu, 

voedselveiligheid, dierenwelzijn en biodiversiteit van hetzij Europa, 

hetzij USA in TTIP worden verankerd. 

 

4. Hoe geeft u daar op dit moment uitvoering aan en hoe staat het ervoor? Loopt u nog 
ergens tegenaan? 
 

5. Wat zou er bij de huidige stand van de TTIP onderhandelingen gebeuren als Nederland 
haar duurzaamheidsnormen eenzijdig verder opschroeft? 
 

6. Wat zou er bij de huidige stand van de TTIP onderhandelingen gebeuren als Europa haar 
duurzaamheidsnormen eenzijdig verder opschroeft? 
 

7. Bestaat er een kans dat USA en Europa dezelfde normen gaan aannemen t.a.v. 
duurzaamheidsaspecten? Kan TTIP daarbij helpen? 
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“D66 is voor meer economische samenwerking met de VS. De EU 

en de VS zijn de grootste economieën ter wereld. Samen kunnen 

we hoge internationale standaarden bepalen, voordat opkomende 

economieën als China, Rusland en in het Midden-Oosten ons hun 

standaarden opleggen.” 

 

8. Uit bovenstaande quote van Kees Verhoeven uit ‘Angora’ d.d. 26 augustus 2015 begrijp ik 
dat ook hij ervan uitgaat dat USA en Europa met behulp van TTIP hoge internationale 
standaarden gaan bepalen. Hoe gaat dat in zijn werk? 
 

 

In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ uit 2012 is nationaal ingezet 

op de productie van duurzame energie, energiebesparing en 

circulaire economie, welke in 2013 een concreet vervolg kreeg in 

het nationaal Energieakkoord voor duurzame groei. 

 

9. Kunnen wij ervoor zorgen dat TTIP ons helpt deze doelen te bereiken? 
 

 

Onderstaand knipsel uit “Boerderij”, een tijdschrift voor agrariërs: 
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10. Hoe is de toegang van minder duurzaam geproduceerd vlees uit USA op de Europese markt 
geregeld in TTIP? 
 

 

“Circulaire economie in de landbouw gaat verder dan energie en 
compost. De noodzaak is helder: emissies vormen een groot 
probleem, vooral in de veehouderij. Daar komt bij dat bedrijven nu 
veel grondstoffen uit het buitenland moeten halen. Bij een mooie 
combinatie is dit minder nodig. “In de internationale literatuur over 
circulaire economie komen landbouwkundigen minder aan het 
woord. We zullen meer onderzoek moeten doen om te kijken hoe 
we circulaire economie in de landbouw verder kunnen stimuleren.” 

Nu overheerst vaak onzekerheid over de opbrengsten. Ecologisch 
gezien zijn landbouwkringlopen interessant en mooi, maar het 
economisch rendement is nog onduidelijk. “De RVO (Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland, red.) investeert wel, maar het is 
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risicovol. Een nieuwe ontwikkeling kost nu eenmaal geld en tijd. 
Ook wetgeving vormt soms een probleem. De nieuwe combinaties 
passen niet altijd binnen de lijntjes van de huidige wetgeving. Met 
meer duidelijkheid over het rendement en meer flexibele 
wetgeving is er veel mogelijk met circulaire landbouw.”” 

Publicatie Tefke van Dijk, Wageningen UR: 
http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Circulaire-economie-in-
de-landbouw-op-zoek-naar-nieuwe-combinaties.htm 

11. Voor een duurzame circulaire landbouw is flexibele wetgeving nodig. Is TTIP 

volgens u een bedreiging of een kans voor de circulaire economie in de landbouw en 

waarom? 

Als de staat bij elke nieuwe maatregel rekening moet houden met mogelijke 

investeringsclaims, dan zet dit een duidelijke rem op het invoeren van nieuwe 

regelgeving. Dit principe wordt wel aangeduid met de term regulatory chill. 

Bedrijven kunnen het dreigen met ISDS-claims gebruiken om ervoor te zorgen dat 

regelgeving die hen niet bevalt in de ijskast wordt gezet. 

Bron: Volkskrant: http://www.ftm.nl/exclusive/claim-5-isds-gaat-door-ttip-niet-ten-koste-van-de-

beleidsvrijheid-van-overheden-feit-of-fabel/ 

 

http://www.wereldmaaltijd.nl/voetafdruk.htm 

12. Stel dat wij in Europa op ieder product een label willen van de ‘footprint’ die het 

betreffende product heeft. Hoe zorgen wij ervoor dat iets dergelijks in TTIP verankerd 

wordt en wij niet met ISDS te maken krijgen? 

“Verder levert een handelsverdrag met de grootste, open, 

democratische economie ter wereld banen en groei op.” (quote 

Kees Verhoeven uit ‘Angora’ d.d. 26 augustus 2015). 

 

13. Denkt u dat dat voor alle collega-landen in Europa geldt? 
 

14. U gaat er van uit dat de economie groeit. Er zijn ook geluiden dat de welvaart zoals wij die 
gekend hebben niet terug komt. Hoe denkt u daarover? 
 

http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Circulaire-economie-in-de-landbouw-op-zoek-naar-nieuwe-combinaties.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Circulaire-economie-in-de-landbouw-op-zoek-naar-nieuwe-combinaties.htm
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/internationalbusiness/european-business/gabriel-resources-ceo-vows-to-sue-if-romania-kills-europes-biggest-gold-mine/article14240950/
http://www.ftm.nl/exclusive/claim-5-isds-gaat-door-ttip-niet-ten-koste-van-de-beleidsvrijheid-van-overheden-feit-of-fabel/
http://www.ftm.nl/exclusive/claim-5-isds-gaat-door-ttip-niet-ten-koste-van-de-beleidsvrijheid-van-overheden-feit-of-fabel/
http://www.wereldmaaltijd.nl/voetafdruk.htm
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“TTIP brengt democratische waarde gemeenschappen bij elkaar 

(de VS en EU). Dat is een krachtig geo-politiek argument. Wanneer 

dit echter gebeurt met het opgeven van de gedeelde waarden, een 

systeemopbouw die de liberaal-democratie verzwakt, het inleveren 

van kwaliteitsstandaarden en welzijn dan wordt het paard achter 

de wagen gespannen.“ 

 

Uit: http://www.welstendigheid.nl/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/TTIP-benaderd-uit-

een-welzijnsperspectief.pdf 

 

15.Wat vindt u van bovenstaande ‘quote’ van Drs. Ton Tushuizen? 

Nederland koploper in ISDS 

ISDS is niet nieuw: het is al onderdeel van enkele duizenden bilaterale investeringsverdragen 

(BIT’s). Dit feit wordt door voorstanders steeds vaker gebruikt om het punt te maken dat het 

daarom allemaal niet zo erg is. Verschillende maatschappelijke organisaties hameren echter al 

jaren op de schade die dit systeem aanricht, in het bijzonder in ontwikkelingslanden. Nederland 

speelt hierbij een controversiële rol. Wereldwijd staat Nederland op nummer twee (na de VS) van 

landen die de meeste ISDS-zaken aanspannen. Bij 70 procent gaat het bovendien om 

brievenbusmaatschappijen – bedrijven zonder echte economische activiteiten in Nederland. Het 

feit dat ISDS weliswaar niet nieuw is, maakt het niet minder erg. Het enige verschil is dat 

Nederland nu ook een claim van een bedrijf uit de VS zou kunnen krijgen. Hierdoor staat ISDS 

eindelijk in de schijnwerpers. 

 

De tribunalen opereren op commerciële basis en alleen 

internationale bedrijven kunnen een zaak aanspannen. 

Overheden kunnen zich slechts – tegen hoge juridische kosten 

− verdedigen.  

 

Bron: Volkskrant: http://www.ftm.nl/exclusive/claim-5-isds-gaat-door-ttip-niet-ten-koste-van-de-

beleidsvrijheid-van-overheden-feit-of-fabel/ 

http://www.welstendigheid.nl/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/TTIP-benaderd-uit-een-welzijnsperspectief.pdf
http://www.welstendigheid.nl/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/TTIP-benaderd-uit-een-welzijnsperspectief.pdf
http://www.ftm.nl/exclusive/nederland-claimland/
http://www.ftm.nl/exclusive/claim-5-isds-gaat-door-ttip-niet-ten-koste-van-de-beleidsvrijheid-van-overheden-feit-of-fabel/
http://www.ftm.nl/exclusive/claim-5-isds-gaat-door-ttip-niet-ten-koste-van-de-beleidsvrijheid-van-overheden-feit-of-fabel/
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16. Uit ISDS-clausules ontwikkelt zich steeds meer een claimindustrie. Advocaten van 
investeerders spannen tegen een percentage van de ‘opbrengst’ rechtszaken tegen staten aan. 
Wat vindt u daarvan? 
 

17. Eén van de richtingwijzers van D66 is ‘Koester de grondrechten en gedeelde waarden’. Op 
welke wijze zou ISDS onze grondrechten kunnen ondermijnen? 
 

 

Marleen van der Meulen 

vandermeulenmarleen@gmail.com 

10 oktober 2015 

 
 

 
 
  

mailto:vandermeulenmarleen@gmail.com
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Bijlage 14. Najaarscongres C102  van D66,  31 oktober 2015, Beurs van Berlage Amsterdam 
 

- Ochtendsessie met groene bestuurders over Duurzaam Inkopen, ideeënboekje Remko en 
Stientje 

- Overhandiging Energietransitiedocument door Maurits Hekking aan Stientje 
- TTIP vragensessie n.a.v. motie van Marleen van der Meulen 
- Q&A over Klimaattop  met Stientje en Gerben-Jan 
- Stand met inventarisatie Duurzaam D66 initiatieven op groot scherm,  “Zet uw duurzaam 

initiatief op Kaart.  
 
Zie Energietransitiedocument “D66 geeft Nederland nieuwe energie” 
Zie Duurzaam Inkopen document (groenboek, brochure)  
Zie document met antwoorden op TTIP vragen (intern document) 
 
 

 

Uitnodiging/oproep om tijdens C102 congres uw Duurzame Initiatief waar D66 
lokaal of regionaal een rol heeft gespeeld, letterlijk op kaart te zetten. Komt u 
langs rond lunchtijd bij onze Maptable, om te helpen een inventarisatie te 
maken van lokale en regionale duurzaamheidsinitiatieven van D66? 

View this email in your browser 

  

 

 

  

Beste D66-er, D66 Duurzaam leden, 

 

Hierbij nodigen we u allen uit om morgen, tijdens het congres omstreeks lunchtijd, mee te doen met een 

inventarisatie van duurzame initiatieven op Lokaal en Regionaal niveau. Zet uw project letterlijk op een 

grote Internet Kaart.   

Als u een Google account heeft (bijvoorbeeld een login voor gmail),  dan kunt u ook nu al digitaal een 

'druppel' plaatsen op de kaart via deze link:  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zMS8C4Bi8aW8.kwmjh4pbXgzI&usp=sharing_eid 

 
Help ons alstublieft hiermee, vooral raadsleden, wethouders en andere lokale en regionale D66-
bestuurders en actieve D66-ers, om een D66-brede inventarisatie te maken waarin we kennis over lokale 
initiatieven waar D66 een rol gespeeld heeft willen inventariseren en via een digitale kaart ontsluiten. 
Deze kaart is via Internet beschikbaar, zodat u ook bij 'buur afdelingen' snel naar voorbeeldprojecten kunt 
zoeken  en de contactpersoon kunt traceren. U kunt initiatieven indienen op legenda items zoals 
'energiebesparing', 'duurzame energiewinning',  'natuur',  'revolving fund' etc. Als het initiatief geen eigen 
'lokatie' heeft, zet uw druppel dan neer op de plek van uw gemeentehuis of provinciehuis.   
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking!  
 
Je kunt ons vinden bij het plein met de stands voor thema-afdelingen etc.  Thema-afdeling D66 Duurzaam 
is te herkennen aan een groene poster en een grote Maptable.  Kom vooral rond lunchtijd even langs! 
Verder zijn velen van ons aanwezig tijdens het TTIP vraag&antwoordsessie met Kees en Marietje (mede 
n.a.v. de motie ingediend door Marleen van der Meulen namens D66 Duurzaam tijdens het vorig 
congres), en de Klimaatsessie met Stientje en Gerben-Jan.  
 
We wensen u allen een goed congres morgen.  
 

http://us9.campaign-archive2.com/?u=92234ae2dca892e009bc087b9&id=325a4c26fd&e=%5bUNIQID%5d
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Thema-afdeling D66 Duurzaam 
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Bijlage 15.  Verslag   ta D66 Duurzaam bestuursvergadering di. 8 dec 2015  
 
Tijd: 20:00 – 22:00/22:30 uur     
Adres: Anna Paulownalaan 27, Amersfoort, T 033 4612291, M 06 43020663, E: Dirk.Zijp@hccnet.nl 

 

Afgemeld: Anne-Marie Spierings, Pier Vellinga, Maurits Hekking     
 
Agenda (zie verderop voor verslag) 
 
1. Rondje mededelingen   

 
- Klimaattop  nieuws  
- Pier Vellinga Klimaatsymposium 10 dec 
- Uitnodiging D66 Drenthe voor een Drentse Duurzaamheidsdag D66 op zaterdag 19 

maart, focus op duurzame mobiliteit. Zie bijlage 1 bij deze agenda (z.o.z. in dit document).  
 

2. Bestuurszaken 
- Opvolging en overdracht secretarisfunctie 
- Financiën 
- Website  
- Mailinglijst  met tevens een aparte lijst voor externe relaties,  en voor interne relaties met 

verschillende gremia  (Business Club,  lokale duurzaamheids-commissies,  e.d.)    
- Jaarverslag 
- Opzetten Tweede ring rond thema-afdeling  met lokale en regionale politici en bestuurders 

 
3. Kalender met activiteiten voor 2016   en   verantwoording/verslaglegging 2015 

 

Belangrijk agendapunt: Opstellen draft jaarplan voor 2016 ! 

 
- Wat voor activiteiten organiseren we, en welke ambities hebben we als thema-afdeling voor 

komend jaar?  Op welke punten willen we intern debat  bevorderen en een discussieplatform 
zijn,  objectieve expertise aandragen,  nieuwe ideeën ontwikkelen of leden  een netwerk of 
meetingplace bieden?  

- Vervolg aktiviteiten in 2016:  Ideeën? Ondernemersbijeenkomst van 1 maart 2015 vervolg 
geven? D66 Duurzaam Diner vervolg geven?   
 

- Jaarverslag over 2015:   deadline is 22 januari 2016. (bijgevoegd: Stuk 1: zipp-file met 
template van Landelijk Bestuur voor Jaarverslag en Jaarplan) 

 

4. D66 congres zaterdag 31 oktober in Amsterdam 
 
Evaluatie.  Activiteiten: Groene Bestuurdersmeeting over Duurzaam Inkopen met Stientje en groene 
bestuurdersnetwerk, Plenaire Q&A over TTIP, plenaire Q&A over Klimaattop, behandeling moties (in 
parallelsessies),  TA-stand met een kaart van Nederland met Duurzame D66 initiatieven.  
 
5. Werkgroepzaken:  
 

Evaluatie verloop werkgroepen  en ad-hoc projectgroepen: 
- werkgroep Energie en Klimaat 
- werkgroep DuLaBi  (Duurzaam Landgebruik en Biodiversiteit) 
- werkgroep Grondstoffen 
- werkgroep Duurzame Economie 
- werkgroep Sociale Duurzaamheid  

 
- DOPP (duurzaamheidsoverleg politieke partijen) 
- adhoc projectgroep Energietransitiestuk: project afgerond, borgen in werkgroepen?  
- adhoc project groep TTIP  

 

mailto:Dirk.Zijp@hccnet.nl
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6. Datum volgende bestuursvergadering. 
________________________________________________________________________ 

Verslag 

onderwerp Bestuursvergadering TA D66 Duurzaam 
plaats Amersfoort 
datum 08-12-2015 
aanwezig Dirk (notulen), Jan-Willem, Juliëtte, Linda (vz), Remko, Sacha, Tom Groot (kandidaat 

secretaris),  
afwezig Annemarie, Alexandra, Gertjan, Maurits, Pier, Simon, Thomas 
kopie Nienke Offringa, Philip Claringbould 
actielijst 

planning actor actie status 

dec 2016 Pier schrijft voor de volgende Nieuwsbrief een stukje over de 
resultaten van de Klimaattop. 

 

jan 2016 Maurits overlegt met Alexandra om haar passieve bestuurslidmaatschap 
van het bestuur van D66 Duurzaam te beëindigen. 

 

jan 2016 Linda maakt een schema van aftreden en herverkiezing van het 
bestuur. 

 

jan 2016 Linda maakt voor eind jan. 2016 Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016   

jan 2016 Remko richt een tijdelijke expertgroep Circulaire economie  

jan 2016 Remko &  
Maurits  

maken een definitielijst van de verschillende documentensoorten  

feb 2016 Remko & 
Jan-Willem 

organiseren op wo. 17-2-2016 een excursie naar de EU in 
Brussel. 

 

mrt 2016 Simon sluit op de volgende ALV de expertgroep Energietransitie af.  

mrt 2016 Juliëtte organiseert op za.  19-3-2016 een Duurzaamheidsdag in 
Drenthe 

 

jun 2016 Linda gaat de 2
e
 ring (lokale en regionale bestuurders) organiseren.  

 
  Bestuurssamenstelling 

 Tom Groot werkt bij de St. Natuur en Milieu (onderdeel elektrisch rijden). Hij laat ons zo 
spoedig mogelijk weten of hij de secretarisfunctie wil overnemen. 

 
Linda gaat de 2

e
 ring (lokale en regionale bestuurders) organiseren. 

 
Maurits  overlegt met Alexandra om haar passieve bestuurslidmaatschap van het bestuur van D66 

Duurzaam te beëindigen. 
 
Linda maakt een schema van aftreden en herverkiezing van het bestuur. 
 
 Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016 
Linda maakt voor eind jan. 2016 Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016  
 Zie ook email-input van Simon Kalf en Remko (over DOPP) 
 

Jaarplan 2016 
… Grondstoffen (circulaire economie) voor het EU Parlement 
… Opzet 2

e
 ring 

… TTIP debat met Kees Verhoeven, TA Economie, TA Europa 
… Breed welvaartbegrip 
… Standpuntbepaling t.a.v. Ecocide (vernietiging van een ecosysteem) 
… Standpuntbepaling over mijnbouw in de ruimte 
17-2-2016 Excursie naar EU Brussel 
12-3-2016 Voorjaars ALV, plaats n.t.b. (Amersfoort, Utrecht, Den Bosch, Zwolle) 
12-3-2016 Natuurstaatsobligaties (Philip Claringbould) 
19-3-2016 Duurzaamheidsdag Drenthe 
voorj. 2016 Ondernemersbijeenkomst 
mei/juni ‘16 2 daagse voor alle thema-afdelingen, onderwerp: input voor het landelijke 

verkiezingsprogramma 
3&4-9-2016 Bestuurders weekeinde, workshop: …opzet 2

e
 ring…? 
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10-9-2016 Najaars ALV 
nov 2016 Najaars Congres, verzorgen fringemeeting: …input 

verkiezingsprogramma…? 
 
 Vaststelling Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016 in de volgende ALV (14-3-2015) 
 
 Expertgroep Circulaire economie 
Remko richt een tijdelijke expertgroep Circulaire economie op samen met de werkgroep 

Duurzame Economie, TA Economie en TA Europa. 
 
 Expertgroep Energietransitie 
Simon sluit op de volgende ALV de expertgroep Energietransitie af. 
 
 Documentensoorten 
Remko &  
Maurits maken een definitielijst van de verschillende documentensoorten (bron, factsheet, flyer, 

motie, richtingwijzer, standpunt, verkiezingsprogramma- amendement, 
verkiezingsprogramma-tekst, visie, etc.). 

 
 Excursie naar Brussel 
Remko & 
Jan-Willem organiseren op wo.  17-2-2016 een excursie naar de EU in Brussel. 
 Thema’s o.a. duurzame economie, natuurbescherming,  
 Doelgroep alle leden van de TA D66 Duurzaam 
 Aantal max. 1 touringcar (50-60) 
 Kosten € 25 - 35 p.p. 
 Aankondiging in Nieuwsbrief, half dec. 2015 
 
 Duurzaamheidsdag in Drenthe 
Juliëtte organiseert op za.  19-3-2016 een Duurzaamheidsdag in Drenthe 

Plaats  Tankstation Green Planet Pesse (ten Noorden van Hoogeveen) 
Thema  Duurzaam vervoer 
Doelgroep  Landelijk 
Mogelijke sprekers Geert Kloppenburg (Urgenda), Fleur Gräper (Provincie Groningen), 

Tom Groot (St Natuur en Milieu), Francine Giskes (oud 
Burgemeester Texel) 

 
 Nieuwsbrief 
Pier schrijft voor de volgende Nieuwsbrief een stukje over de resultaten van de Klimaattop. 
 
 Volgende bestuursvergadering 
 20-01-2016, 20:00 uur, bij Dirk Zijp, Anna Paulownalaan 27, 3818 GB Amersfoort. 
 
 Agendapunten 
 Status Werkgroep Sociale Duurzaamheid 
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Bijlage  16.   Verslag over DoPP activiteiten vanuit D66 Duurzaam in het jaar 2015 

Overzicht vanuit DOPP:  - het gremium waarin de duurzaamheids-afdelingen en 

duurzaamheidscommissies van verscheidene politieke partijen  onderling overleg voeren 

Het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP) heeft ook in 2015 diverse relevante discussies 

gevoerd en op gang gebracht in ons Duurzaam domein. Hieronder staand verslag daarvan is in 

samenwerking met Marleen van der Meulen (TIPP), Simon Kalf (Energietransitie),  Jan-Willem 

Kanters (Ex’tax - belastingherziening) en Remko Zuidema (grondstoffen, circulaire economie) 

opgesteld. 

Overzicht DoPP discussies en activiteiten in 2015 

In het jaar 2015 heeft DoPP de reguliere discussie rond de energie transitie gevoerd richting het 

„Energietransitie: Politiek robuust” congres op 22 september met de wetenschappelijke bureaus en 

diverse kamerleden van de partijen. Daar werden de 6 essay’s van de deelnemende 6 partijen 

gepresenteerd voor en publiek van ca 70 persoenen w.o. Ed Nypels. Een follow up is in 

voorbereiding. Zie bijgevoegde essays en deelnemerslijst. 

Tegelijk is in diverse gesprekken het omvormen van het ontwerp duurzame economie naar het 

begrip circulaire economie besproken, maar in afwachting van het hernieuwde EU voorstel 

aangehouden naar 2016. Daarnaast vonden meer ad-hoc discussies rond TTIP, Ex'tax en de gewenste 

belastinghervorming plaats in separatie avonden. 

Het afgelopen jaar is begonnen met de TIPP/ISDS discussie en de invloed die dit op Duurzaamheid 

kan hebben. Daartoe is in januari een open discussie avond georganiseerd waar vanuit D66 Marleen 

van der Meulen aanwezig is geweest als een van de ongeveer 70 personen met diverse kritische 

presentaties. Vervolgens heeft een besloten DoPP gesprek van diverse vertegenwoordigers van de 

Duurzaam partij afdelingen met Marietje Schaake plaatsgevonden om haar visie te horen als direct 

betrokkene vanuit het EU parlement in Brussel. Zij was er niet uit of ISDS wel of geen onderdeel zou 

behoren uit te maken van TIPP. Daarna is dit onderwerp binnen het DoPP niet verder behandeld, 

maar daarbuiten juist veel meer. 

Tegelijk hebben diverse overleggen plaatsgevonden rond de energietransitie uitmondend in een 

gezamenlijke uitgave van de wetenschappelijke bureaus Energietransitie: politiek robuust 

bediscussieerd op 22 september met een 70 tal aanwezigen [zie aparte bijlage documenten]. Daarbij 

is gebruik gemaakt van de binnen D66 Duurzaam expertgroep ontwikkelde en bijeengebrachte 

kennis. Op dit moment wordt gewerkt aan het vervolg op dat programma ter begeleiding van de SER 

afspraken en veranderingen naar aanleiding van de klimaatafspraken in Parijs. 

Circulaire Economie is - in afwachting van de op 2 december gepubliceerde nieuwe EU voorstellen - 

vooral dit jaar vertaald naar Ex’tax en de belastinghervorming. De Ex’tax publicatie New Era – New 

Plan van november 2014 is uitgebreid bediscussieerd om te komen tot een fundamentele discussie 

tussen de partijen rond belastinggrondslagen en duurzaamheid. Dit door ondermeer belastingdruk te 

verschuiven van arbeid naar grondstoffengebruik. Door politieke partijen zijn het afgelopen jaar 

hoopgevende signalen afgegeven. Er is grote behoefte aan een toekomst-bestendig plan. Daarin 

krijgen duurzame producten en diensten die ten voordele zijn van mensen en grondstofverbruik en 

die maatschappelijke kosten voorkomen, een betere kans. Door hergebruik wordt onze 
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afhankelijkheid van dure en schaarser wordende grondstoffen van buiten verminderd. Recycling en 

hergebruik leveren ook nieuwe, toekomstbestendige werkgelegenheid op. Dáárvoor is 5 miljard 

‘smeerolie’ nodig: om de overgang naar een toekomstbestendig belastingstelsel voor de komende 15 

jaar een ‘gladde’ overgang mogelijk te maken. 

Het voorstel van het kabinet in huidige vorm is als een gemiste kans beoordeeld. In plaats van een 

belastinghervorming kan dit beter een tariefswijziging en lastenverlichting 2015 genoemd worden, 

het is geen toekomstbestendig belastingplan en geeft bovendien de ‘smeerolie’ weg, die juist zo 

nodig is om de échte hervormingen mogelijk te maken. Onderbouwing: Het biedt geen oplossingen 

voor de werkelijke uitdagingen van vandaag: “schoner en slimmer produceren en consumeren” Het 

versterkt niet de kansen voor hergebruik en reparatie. Het biedt ook geen aanpak van uitgedijde 

regelingen. Een werkelijk belastinghervorming schoont het oude stelsel op, kijkt naar lange termijn 

en nodigt uit om duurzamer te gaan produceren en consumeren. Dat stimuleert de overgang naar 

een meer circulaire economie. 

Het jaar 2016 zal laten zien dat deze discussies allen doorlopen en dat de uitwisseling tussen partijen 

van belang is om de gemeenschappelijke aanpak te faciliteren ondanks de verschillende 

maatschappij visies. 
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Bijlage  17.   Samenstelling bestuur thema-afdeling D66 Duurzaam per januari 2016  
 
 

1. Pier Velling (voorzitter),  

2. Linda Carton =>  Tom Groot  (secretaris, neemt rol van Linda over per januari 2016), 

3. Dirk Zijp (penningmeester,  gastheer bestuursvergaderingen, logistiek, etc),  

4. Juliëtte Bos  (communicatie), 

5. Remko Zuidema (voorzitter werkgroep Grondstoffen),  

6. Jan-Willem Kanters (voorzitter werkgroep Duurzame Economie)  

7. Maurits Hekking (werkgroep Energie en Klimaat) (in naam tevens Alexandra van Huffelen),    

8. Sacha Kuijs  (werkgroep DuLaBi)  (in naam Thomas Vintges, maar hij lijkt niet terug te 

komen)  

9. Simon Kalf (voorzitter Duurzame Economie/energietransitie-project),  

10. Gert-Jan Eg (voorzitter werkgroep Sociale Duurzaamheid),  

11. Anne-Marie Spierings (bestuurslid, tevens lijsttrekker en later gedeputeerde provincie 

Brabant). 

 
(Linda Carton treedt af als secretaris, na 7 intensieve jaren (2009 - 2015) als secretaris -en oud-
voorzitter. Ze  zal zich buigen over het vraagstuk om kennis en politiek beter te verbinden, het idee 
voor het opzetten van een tweede ring.) 
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Bijlage 18. Historisch overzicht zitting bestuur D66 Duurzaam,  opbouw 2009 - 2015  
 

Overzicht zitting bestuur D66 Duurzaam 2009 - 2015 

Bestuur tot 2007: Johan Piet en Frank Hoekemeijer 

Vanaf 2007: Johan Piet en Frank Hoekemeijer doen een oproep wie het platform Duurzame 

Ontwikkeling van D66 wil helpen voort te zetten. Linda Carton en Henk Lindeboom reageren.  Frank 

stopt met het bestuur,  Johan en Linda besluiten het platform in winterslaapstand te zetten en in 

2009 nieuw op te bouwen.  

Bestuur vanaf 2009:  

2009: Linda begint nieuw initiatief, zoekt bestuursleden om een platform op te bouwen dat 

duurzaamheidskennis naar de politiek brengt. Johan Piet draagt stokje over.  Workshop gehouden 

voor leveren van input Europees Verkiezingsprogramma,  bij kunstenaars Spullenmannen in 

Amersfoort. Verwerkt tot amendementen voor het D66 congres dat het Europees 

Verkiezingsprogramma vaststelt. 1 lange duurzaamheidsparagraaf haalt het.  

Bestuur 2009 – 2010:  

Eind 2009: Oprichting nieuw bestuur, nieuw platform. Johan Piet treedt af. Nieuw bestuur treedt 

aan. Met bestuursleden:  (door leden gekozen tijdens ALV in 2010)  

Linda Carton (voorzitter), Simon Kalf (secretaris), Dirk Zijp, Marco Witschge, Henk Lindeboom, Paul 

Gubbens, René Jacobs.     

De leden van het platform splitsen op in twee werkgroepen 1 meer op energie en 1 meer op ecologie 

gericht, waarbij de energiewerkgroep hard trekt aan een burgeriniatief om de energietransitie te 

versnellen:  

2010: Oprichting werkgroep Energie en Klimaat  (trekker Marco Witschge, later 

overgenomen door Marjolijn Hazebroek)  

2010: Oprichting werkgroep Duurzaam Landgebruik en Biodiversiteit (trekker  Pieter 

Minderhout en Karle Sykora, Linda als bestuurslid, nieuwe leden)  

(2010: Burgerinitiatief Nederland Krijgt Nieuwe Energie, getrokken door Marco Witschge)  

(2011: Natuurconferentie in Arnhem door werkgroep DuLaBi, met ondermeer fotograaf Ruben Smit) 

 

2012: Bestuur bestaat uit:  

Linda Carton (voorzitter), Simon Kalf (secretaris), Dirk Zijp (penningmeester), Marco Witschge (vz 

werkgroep Energie, later ingevuld door Marjolijn Hazebroek met Jan van den Berg), Jurgen van den 

Donker (communicatie), Paul Gubbens (stand tijdens congressen), Henk Lindenboom (duurzaam 

wonen notitie).   
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(2012:  Marco Witschge treedt terug als werkgroeptrekker en stopt met het bestuur. Marjolijn 

Hazebroek en Jan van den Berg zetten de werkgroep voort. De werkgroep Energie en Klimaat her-

organiseert zich en kiest Joost Gerdes met Paul Brouwer als nieuwe trekkers. 

Vanuit werkgroep Energie richt een werkgroep zicht op grondstoffen. Remko Zuidema trekt deze 

werkgroep.)  

2013: Nieuwe ronde bestuursleden.  De termijn van Paul Gubbens en Henk Lindeboom  is afgelopen. 

Simon Kalf stopt. Linda neemt de secretarisrol over van Simon, en vraagt namens het bestuur Pier 

Vellinga om voorzitter te worden.  

Bestuur thema-afdeling D66 Duurzaam per april 2013:  

1. Pier Vellinga   (voorzitter)  

2. Linda Carton  (secretaris) 

3. Dirk Zijp  (Penningmeester) 

4. Matthijs Sienot (Communicatie & Social Media) 

5. Pieter Minderhoud (werkgroepvoorzitter DuLaBi) 

6. Joost Gerdes (werkgroepvoorzitter Energie) 

7. Remko Zuidema (werkgroepvoorzitter Grondstoffen) 

 

2013: Twee nieuwe werkgroepen worden opgericht:  werkgroep Duurzame Economie, samen met TA 

Economie,  en werkgroep ‘Power to  the People’.  

Simon Kalf en Gerrit Kingma leiden de werkgroep Duurzame Economie, als link vanuit de beide 

thema-afdelingen.  Matthijs Sienot leidt de werkgroep ‘Power to the people’, een werkgroep die zich 

op communicatie en sociale duurzaamheid richt. Gert-Jan Eg vraagt dat jaar om een werkgroep 

Sociale Duurzaamheid op te richten. En brengt in november 2013 een startnotitie uit. Matthijs Sienot 

stelt zich verkiesbaar als gemeenteraadslid voor Utrecht.  

Najaar 2013: Nieuwe bestuursleden aangezocht. Annika Fawcett  komt erbij als nieuw bestuurslid,  

met als slag om de arm dat ze voor haar werk als klimaat-beleidsmedewerker van I&M vaak in het 

buitenland zal zijn.  

2014: Veel wisselingen in het bestuur. 

Afscheid van Pieter Minderhoud.  Annika Fawcett  geeft na een jaar aan in verwachting te zijn,  en 

stopt met het bestuur. Anne-Marie Spierings wordt aangezocht, en zegt toe.  

Matthijs Sienot wordt gemeenteraadslid in Utrecht en stopt met het bestuur. Simon Kalf wordt co-

voorzitter van de werkgroep Duurzame Economie en trekker van een energietransitie-document, en 

treedt als zodanig weer toe tot het bestuur. 
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Het bestuur bestaat in 2014 uit:  

Pier Velling (voorzitter), Linda Carton (secretaris), Dirk Zijp (penningmeester), Joost Gerdes 

(werkgroep Energie en Klimaat), Thomas Vintges (opvolger Pieter Minderhoud als voorzitter van 

werkgroep DuLaBi), Remklo Zuidema (voorzitter werkgroep Grondstoffen), Simon Kalf (covoorzitter 

Duurzame Economie naast Gerrit Kingma), Gert-Jan Eg (voorzitter werkgroep Sociale Duurzaamheid), 

Anne-Marie Spierings (bestuurslid, tevens fractielid provincie Brabant) (als opvolger van Annika 

Fawcett).  

Joost Gerdes geeft aan te willen stoppen als trekker. Paul Brouwer wil alleen als interim de 

overgangsperiode invullen.  Alexandra van Huffelen wordt aangezocht als beoogd 

werkgroepvoorzitter en bestuurslid.  Alexandra zegt toe, onder voorwaarde dat Maurits Hekking 

technisch voorzitter wordt.  In praktijk vervult Maurits de rol van werkgroeptrekker en bestuurslid.  

Jan-Willem Kanters volgt in de werkgroep Duurzame Economie  de rol van voorzitter op van Gerrit 

Kingma en Simon Kalf. Jan-Willem treedt toe tot het bestuur.  

Thomas Vintges treedt tijdelijk terug als trekker van werkgroep DuLaBi.   Karle Sykora (oud-trekker) 

en Sacha Kuijs (secretairs van de werkgroep DuLaBi) vervangen Thomas. In praktijk zal Sacha Kuijs de 

plek van DuLaBi voorzitter in het bestuur invullen.  

2015: Samenstelling bestuur D66 Duurzaam:  

1. Pier Velling (voorzitter),  

2. Linda Carton (secretaris),  

3. Dirk Zijp (penningmeester),  

4. Remko Zuidema (voorzitter werkgroep Grondstoffen),  

5. Jan-Willem Kanters (voorzitter werkgroep Duurzame Economie)  

6. Maurits Hekking (werkgroep Energie en Klimaat) (in naam tevens Alexandra van Huffelen),    

7. Sacha Kuijs  (werkgroep DuLaBi)  (in naam Thomas Vintges, maar hij lijkt niet terug te 

komen; Sacha en Karle wachten nog even af)  

8. Simon Kalf (voorzitter Duurzame Economie/energietransitie-project),  

9. Gert-Jan Eg (voorzitter werkgroep Sociale Duurzaamheid),  

10. Anne-Marie Spierings (bestuurslid, tevens lijsttrekker en later gedeputeerde provincie 

Brabant). 

Voor en na de zomervakantie 2015 geeft Linda aan te willen terugtreden als secretaris. Vanwege een 

veeleisende baan als wetenschapper en de combinatie met de zorg voor 3 kinderen. Ze blijft aan tot 

er een opvolger is gevonden.  

In juni 2015 meldt Juliette Bos zich aan als geïnteresseerde voor de functie bestuurslid 

communicatie. Zij gaat enthousiast aan de slag en maakt voortaan de E-nieuwsbrieven.  

Karen van den Einden wordt aangezocht als secretaris.  Zij reageert positief en heeft een 

overdrachts/inwerk bijeenkomst  en zit haar eerste bestuursvergadering bij, maar het blijkt dat ze 

het niet kan combineren met haar baan als lobbyisten namens natuur- en milieupartijen in Den Haag. 

Karen van den Einden raadt aan om Tom Groot, van stichting Natuur en Milieu, te vragen.   Tom 

woont een bestuursvergadering bij in december,  en heeft een kennismakingsgesprek met Pier. In 

januari 2016 zegt Tom toe zich te willen inwerken in de functie van secretaris van de thema-afdeling.  
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2016:  zie bijlage 17 voor de stand van zaken in januari 2016.  

 

  

 
 
 
 


