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Jaarverslag 2017 

Thema-afdeling Duurzaam D66 

 

Introductie 

Het jaar 2017 stond voor de thema-afdeling Duurzaam in het teken van de Tweede 

Kamerverkiezingen, de kabinetsformatie en het regeerakkoord. We hebben leden aangespoord om 

zich te melden bij hun lokale campagneteam en een voorkeursstem uit te brengen op duurzame 

kandidaten. Door een groen verkiezingsprogramma en een stevige verkiezingswinst heeft de thema-

afdeling haar ledenaantal zien groeien naar bijna 1000 leden. Intensief hebben we de formatie 

gevolgd, waarin het groenste regeerakkoord ooit werd geschreven en Stientje van Veldhoven werd 

gevraagd als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.  

Voor het bestuur was het ook een enerverend jaar: zowel de voorzitter als de secretaris kondigden 

aan af te treden. Zij zijn beiden opgevolgd door capabele mensen die al langer meelopen in de 

thema-afdeling met een groot netwerk en inhoudelijke kennis. Daarnaast is het bestuur uitgebreid 

met twee politiek secretarissen om de verbinding met lokale afdelingen en regio’s strakker te 

organiseren.  

Onderstaand vindt u ons jaarverslag 2017 en jaarplan voor 2018. Mochten er vragen of opmerkingen 

zijn dan kunt u die richten tot de secretaris van de thema-afdeling, Pepijn Wesselman 

(secretaris@d66duurzaam.nl of 06 28918412). 

 

Bestuur 

Overzicht (oud)bestuursleden + wisselingen in 2017:  

Bestuurslid (functie)  Naam  Start termijn 1 Start termijn 2  Gestopt per:  

Voorzitter Pier Vellinga  in 2014   17-09-2017 

Secretaris Tom Groot 01-01-2016  14-05-2017 

Penningmeester Dirk Zijp in 2008  13-05-2017 

Algemeen Anne-Marie Spierings 14-06-2014  17-09-2017 

Communicatie Juliëtte Bos 12-09-2015   

Internationaal Atze Boerstra 10-01-2017   

Penningmeester Luit Buurma 13-05-2017   

Secretaris a.i. Juliëtte Bos 14-05-2017  17-09-2017 

Voorzitter Anne-Marie Spierings 17-09-2017   

Secretaris Pepijn Wesselman 17-09-2017   

Politiek secretaris Gudo Borger 17-09-2017   

Politiek secretaris Cyrille Gijbels-Janssen 17-09-2017   

Verder wordt het bestuur aangevuld door de voorzitters van vier werkgroepen (Jan-Willem Kanters - 

Duurzame Economie, Marleen van der Meulen - Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit, Remko 

Zuidema - Circulaire Economie, Marjolijn Hazebroek - Energie & Klimaat). 
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ALV 10 januari 2017 ±30 aanwezigen 

ALV 13 mei 2017 ±30 aanwezigen 

ALV 17 september 2017 ±30 aanwezigen 

 

Financiën 

Overzicht uitgaven vanuit TA budget in 2017:  Uitgaven €646, inkomsten €217,70 (bijdrage van 

€500 van LB over 2017 nog tegoed) 

Overzicht aanvragen Activiteiten aan de basis 

budget (indien van toepassing): 

- 

 

Een uitgebreider overzicht van de financiën in 2017 is als bijlage toegevoegd.  

 

Activiteiten 

 Nieuwjaars-ALV te Amersfoort (10/1) 

Eerste ALV van 2017 met op de agenda verschillende bestuurszaken (o.a. benoemingen van Marleen 

van der Meulen als voorzitter van de werkgroep Landbouw, voedsel en biodiversiteit en Atze 

Boerstra als bestuurslid internationaal) en een vooruitblik richting C105 (28 januari) en de Tweede 

Kamerverkiezingen van 15 maart. Aantal aanwezigen: ±30. 

 

 Duurzaamheidscongres D66 Noord-Holland (21/1) 

Duurzaamheidscongres in Stoomhal Wormer georganiseerd door D66 Noord-Holland in 

samenwerking met de thema-afdeling en de lokale afdeling Zaanstad-Wormerland. Met o.a. Pier 

Vellinga als plenair spreker, en workshops "Energie & Klimaat", "Circulaire Economie",  "Duurzame 

Mobiliteit", "Landbouw, Voedselkwaliteit en Biodiversiteit", en "Bouwen, Wonen & Werken", met 

input van diverse werkgroepen en geleid door werkgroepvoorzitters. Een verslag is hier te lezen. 

 

 Aanwezigheid C105 (28/1) 

Tijdens het congres C105 in Nieuwegein heeft de thema-afdeling geen fringe meeting verzorgd, maar 

er was wel een inhoudelijke subsessie over duurzaamheid, georganiseerd door o.a. Tweede Kamerlid 

Stientje van Veldhoven. De thema-afdeling een stand bemand om nieuwe leden te werven en te 

vertellen over onze activiteiten.  

 

 Drentse Duurzaamheidsdag (11/2) 
Georganiseerd door D66 Drenthe met als thema duurzame landbouw. Onder andere Tweede 

Kamerlid Fatma Koser Kaya en kandidaat-Kamerlid Tjeerd de Groot waren aanwezig voor een 

paneldiscussie. Een verslag is hier te lezen. 

 

 Themadag duurzaamheid campagnebus D66 (1/3) 

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart had de campagnebus een volledige dag 

als thema duurzaamheid. O.a. Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven en andere kandidaat-

https://noordholland.d66.nl/2017/01/21/duurzaamheidscongres-op-21-januari-stoomhal-wormer/
https://duurzaam.d66.nl/2017/02/12/duurzame-landbouw-centraal-4d66/
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Kamerleden reden deze dag mee, langs o.a. Amersfoort, Apeldoorn, Wageningen, 

Arnhem en Nijmegen.  Stientje bracht daarbij nadrukkelijk in Apeldoorn de grote bijdrage van de 

thema-afdeling als adviesorgaan naar voren, met Jan Terlouw als eregast. 

 

 Voorjaars-ALV te Amersfoort (13/5) 

Op de agenda onder andere een update omtrent de kabinetsformatie en de actie van het 

Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (Remko Zuidema. Verder een inhoudelijke sessie met 

Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot over natuur en landbouw. Aantal aanwezigen: ±30. Een verslag is 

hier te lezen. 

 

 Najaars-ALV te Amersfoort (17/9)  

Op de agenda onder andere het afscheid van Pier Vellinga als voorzitter van de thema-afdeling, en de 

stemming over zijn opvolger. Er hadden zich drie kandidaten gemeld (Avindre Ramnath, Anne-Marie 

Spierings en Remko Zuidema); Anne-Marie Spierings ontvangt de meeste stemmen en wordt 

daarmee de nieuwe voorzitter. Daarnaast wordt Pepijn Wesselman benoemd tot algemeen secretaris 

en Gudo Borger en Cyrille Gijbels-Jansen in een duo-functie als politiek secretaris. Prominente 

aanwezigen/sprekers: Jessica van Eijs (Tweede Kamerlid), Suleyman Aslami (beleidsmedewerker 

defensie bij de Tweede Kamerfractie), John Nederstigt (wethouder Haarlemmermeer) en Arend 

Meijer (oud-voorzitter JD werkgroep Duurzaamheid en #25 op de lijst voor de Tweede 

Kamerverkiezingen 2017). Aantal aanwezigen: ±30. Een verslag is hier te lezen. 

 

 Aanwezigheid C106 (18/11) 

Tijdens het congres C106 in Leeuwarden heeft de thema-afdeling een stand bemand om nieuwe 

leden te werven en te vertellen over onze activiteiten. De stand bleek een ideale ontmoetingsplek 

voor geïnteresseerden en leden van onze thema-afdeling. 

 

Mijlpalen 

Groen regeerakkoord 
Mede door het grote aantal amendementen ingediend door de thema-afdeling op het 

verkiezingscongres C104 (29 en 30 oktober 2016) in Amsterdam is het verkiezingsprogramma van 

D66 aanzienlijk vergroend, wat duidelijk heeft doorgewerkt in het onderhandelingsresultaat. 

Hierdoor heeft Nederland het groenste regeerakkoord ooit. 
 

Ondersteuning volksvertegenwoordigers 

De werkgroepen van de thema-afdeling hebben intensief ondersteuning verleend aan diverse 

volksvertegenwoordigers en bestuurders, op gemeentelijk, regionaal, nationaal en Europees niveau. 

Zo heeft de werkgroep Circulaire Economie een factsheet maatschappelijk verantwoord inkopen 

opgesteld met tekstvoorstellen voor verkiezingprogramma's voor GR2018. Werkgroep Landbouw, 

Voedsel en Biodiversiteit heeft een twaalftal fiches opgesteld t.b.v. de Tweede Kamerfractie, en de 

werkgroep Energie & Klimaat heeft Gerben-Jan Gerbrandy ondersteund bij de behandeling van het 

zogenaamde Winterpakket van de Europese Commissie.  

 

https://duurzaam.d66.nl/2017/05/20/verslag-alv-13-mei-2017/
https://duurzaam.d66.nl/publicaties/verslag-alv-17-september-2017/
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Er wordt vanuit de thema-afdeling ook samengewerkt met andere partijen; het op 

25 april aan SER-voorzitter Ed Nijpels aangeboden DoPP-akkoord is met veel inzet gedurende vijf 

weken tot stand gekomen door deelname van diverse werkgroepvoorzitters en senior leden van de 

thema-afdeling (zie hier voor meer informatie). Dit was een mooie aanzet achter de duurzame 

schermen van de diverse partijen voor de onderhandelingen die uiteindelijk heeft geleid tot een nog 

beter regeerakkoord. 

 

Bestuurszaken 

Voor het bestuur van de thema-afdeling is het een roerig jaar geweest; voor alle primaire functies 

zijn nieuwe bestuursleden aangetreden (voorzitter Pier Vellinga is opgevolgd door Anne-Marie 

Spierings, secretaris Tom Groot is opgevolgd door Pepijn Wesselman en penningmeester Dirk Zijp is 

opgevolgd door Luit Buurma). Daarnaast is het bestuur uitgebreid met een bestuurslid 

internationaal: Atze Boerstra fungeert als liaison Europa om de banden met Europees Parlement te 

versterken en waar nodig van input te voorzien. Teneinde de banden met regiobesturen en lokale 

afdelingen te versterken zijn er twee politiek secretarissen toegetreden tot het bestuur: Gudo Borger 

en Cyrille Gijbels-Janssen. 

Doorontwikkeling nieuwsbrief 

Begin 2016 is een begin gemaakt met een nieuwe opzet van de nieuwsbrief. In plaats van reactief 

een nieuwsbrief te maken als er een keer nieuws was wat de hele thema-afdeling zou moeten weten, 

werd besloten om proactief maandelijks een nieuwsbrief te maken en daarbij onder andere Tweede 

Kamerleden, raadsleden en de werkgroepen te vragen om een korte bijdrage te schrijven. Deze lijn is 

doorgezet in 2017, waardoor leden van de thema-afdeling maandelijks een overzicht ontvangen van 

duurzaamheid in de landelijke politiek. In 2018 willen we met behulp van de politiek secretarissen 

meer lokale en regionale input krijgen, zodat afdelingen en regio's van elkaar kunnen leren.  

Ledengroei 

Zowel de thema-afdeling als geheel, als de werkgroepen hebben een aanzienlijke ledengroei gezien 

gedurende 2017. De thema-afdeling telde aan het eind van het jaar bijna 1000 leden, en de grootste 

werkgroep (Energie & Klimaat) ongeveer 180. 

Leden (ingeschreven op MijnD66) 

Aantal leden per 01-01-2017: 779  

Aantal leden per 31-12-2017:  996 (werkgroepen: Energie & Klimaat: 180, 

Duurzame Economie 124, Circulaire Economie: 109, 

Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit: 80) 

 

 

  

https://duurzaam.d66.nl/publicaties/duurzaam-is-de-toekomst/
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Communicatie 

Aantal verstuurde nieuwsbrieven:  141 

Publicaties vanuit de TA (en/of 

bestuursleden):  

12 

https://duurzaam.d66.nl/publicaties/maatschappelijk-

verantwoord-inkopen-mvi/ 

Social media 254 Facebook-likes, 1162 Twitter-volgers 

 

Bestuursvergaderingen 

Er zijn in totaal 5 bestuursvergaderingen georganiseerd op de volgende data: 10 januari (i.c.m. de 

ALV, 21 maart, 20 juni, 5 september, 21 november 

Van alle bestuursvergaderingen zijn agenda's en notulen opgemaakt. Deze zijn opvraagbaar bij de 

secretaris (Pepijn Wesselman, secretaris@d66duurzaam.nl)   

                                                           
1
 Sinds de overgang van MailChimp naar MailCamp blijken niet alle leden van onze TA de nieuwsbrief te 

ontvangen, terwijl ze hiervoor wel staan ingeschreven. Het is nog niet gelukt dit probleem in overleg met het 
LB op te lossen. We hopen dat dit in 2018 wel gaat lukken. 
2
 Dit zijn op de TA-website gepubliceerde openbare stukken. Het aantal stukken dat is geproduceerd en intern 

circuleert is vele malen groter. Zo heeft de werkgroep Landbouw, Voedsel, Biodiversiteit (LVB) het afgelopen 
jaar 12 fiches geproduceerd, waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt door de Tweede Kamerfractie. Ook de 
andere werkgroepen hebben korte lijnen met o.a. de Tweede Kamerfractie. 

https://duurzaam.d66.nl/publicaties/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi/
https://duurzaam.d66.nl/publicaties/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi/
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Jaarplan 2018 

 

Introductie  

De thema-afdeling D66 Duurzaam zal zich in 2018 o.a. richten op de gemeenteraadsverkiezingen die 

plaatsvinden op 21 maart. Tevens zal het (deels strategisch) jaarplan van de politiek secretarissen 

worden uitgewerkt waar concrete acties uit zullen voortvloeien; o.a. het aanhalen van regionale en 

lokale contacten om de thema-afdeling beter in te bedden in lagere bestuurslagen. Daarnaast het 

onder de loep nemen van duurzaam D66-promotiemateriaal, het instellen van een 

duurzaamheidsprijs, etc.  

Voorlopige jaarkalender 2018 

09-01-2018  Bestuursvergadering  

13-01-2018  Gezamenlijke werksessie thema-afdeling Duurzaam en thema-afdeling  

   Veiligheid en Defensie 

03-02-2018  Drentse Duurzaamheidsdag #4D66 

20-02-2018  Bestuursvergadering  

03-03-2018  Voorjaarscongres C107 met (1) een fringe meeting over brede welvaart, (2) 

   samenwerking met D66 Regio Buitenland ten behoeve van hun fringe  

   meeting klimaat en (3) een informatiestand van de thema-afdeling. 

03-04-2018  ALV thema-afdeling Duurzaam D66  

15-05-2018  Bestuursvergadering  

03-07-2018  Bestuursvergadering  

04-09-2018  Bestuursvergadering  

29-09-2018  ALV thema-afdeling Duurzaam D66 

Najaar   Themadag georganiseerd door werkgroep landbouw, voedsel en  

   biodiversiteit 

Oktober / november Congres 108 

09-10-2018  Bestuursvergadering  

27-11-2018  Bestuursvergadering  

Vaste activiteiten 

- Maandelijkse e-nieuwsbrieven 

- Financiën 

- Onderhouden website (documenten: Visiedocumenten, werkgroepdocumenten, factsheets) 
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- Thema-avonden 

- ALV's 

- Stand op landelijke D66 Congressen en organiseren van fringe meetings.  

- Bestuurszaken 

 

Ambities 2018 

 

Objectieve expertise / broedplaats voor nieuwe ideeën: 

De thema-afdeling D66 Duurzaam heeft vier vaste werkgroepen die ieder op hun gebied expertise en 

kunde aan de partij bieden:  

 

 Energie & Klimaat (voorzitter Marjolijn Hazebroek)  

 Circulaire Economie (voorzitter Remko Zuidema) 

 Duurzame Economie (voorzitter Jan-Willem Kanters) 

 Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit (voorzitter Marleen van der Meulen) 

 

Iedere werkgroep heeft een aantal actieve en passieve leden (zie voor ledenaantal de tabel op pagina 

4). Gemiddeld komen ze eens per zes weken samen om producten op te leveren zoals het 

organiseren van bijeenkomsten, schrijven van factsheets of opiniestukken.  

 

Daarnaast onderhoudt het bestuurslid internationaal goede contacten met het Europees Parlement, 

en zoeken de politiek secretarissen juist het contact op met regionale afdelingen (en eventueel lokale 

besturen), met als doel om lokale 'best practices' op het gebied van duurzaamheid op te halen en te 

verspreiden.  

 

Samenwerking met andere thema-afdelingen  

Het onderwerp duurzaamheid is vaak onlosmakelijk onderdeel van andere onderwerpen. Er bestond 

al een samenwerking met de thema-afdeling economie. Dit jaar pakken we ook samenwerking met 

D66 Regio Buitenland en de thema-afdelingen "Ruimte en Mobiliteit" en "Internationale Veiligheid 

en Defensie" op. We doen dit projectmatig, bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijke visie, 

motie of fringe meeting. 

 

Uitbreiding van expertise 

We constateren dat er aspecten aan duurzaamheid zijn waar onze thema-afdeling op dit moment 

nog niet voorziet en die ook niet bij andere thema-afdelingen belegd zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om alle watergerelateerde zaken (waterkwaliteit, wateroverlast, waterveiligheid) en om duurzame 

scheepvaart. We onderzoeken of we in de vorm van werkgroepen of projecten in deze expertise 

kunnen voorzien. 

 

Discussieplatform / bevorderen intern debat: 

De thema-afdeling zal door het organiseren van fringe meetings op congressen, ALV's, het schrijven 

van factsheets, visies en opiniestukken bijdragen aan discussie binnen de partij. Dit willen we 

verbeteren door de leden een digitaal platform aan te bieden waarop de met elkaar in discussie 

kunnen gaan en documenten kunnen delen (zoals bijvoorbeeld Basecamp). 2018 zullen we gebruiken 

https://basecamp.com/
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om te bezien of binnen andere thema-afdelingen behoefte is aan een dergelijk 

platform, en samen met het landelijk bureau/bestuur in gesprek gaan om te verkennen wat de 

(financiële) mogelijkheden zijn. 

 

Ledenbinding en werving: 

Door o.a. een maandelijkse nieuwsbrief (zie ook bij Mijlpalen), social media, organisatie ALV's, fringe 

meetings op congressen en openbare themabijeenkomsten. 

 

SMART producten 

De bovenstaande ambities worden hieronder specifieker uitgedrukt in een aantal concrete en 

tastbare producten, waaraan een aantal acties vasthangen – voor het overzicht zijn alleen de 

producten ingevoegd: 

 

Product 1: updaten factsheets van de werkgroepen op de website van de thema-afdeling. Eventueel 

kunnen factsheets aangevuld worden met standaard moties. 

 

Product 2: bijdragen leveren aan de verkiezingsprogramma's voor de Provinciale Statenverkiezingen 

(20 maart 2019) en de verkiezingen van het Europees Parlement (23 mei 2019). Daarnaast de 

desbetreffende campagnes verrijken door een heldere boodschap m.b.t. duurzaamheid te 

formuleren: een duurzaamheidsstatement. 

 

Product 3: inventariseren hoe duurzaam het D66 promotiemateriaal is, en waar kansen liggen om 

dat verder te verduurzamen. Dit zal in eerste instantie opgepakt worden met Adriaan Adringa. 

 

Product 5: In verschillende gemeenten zijn al diverse voorbeelden van succesvolle projecten om 

duurzaamheid in de praktijk te realiseren. Hier willen we een overzicht van maken (een Groenboek 

2.0).  

 

Product 5: instellen van een duurzaamheidsprijs om zo de aandacht te vestigen op personen die een 

voorbeeld zijn voor het verder brengen van duurzaamheid; de Bonobo Award. 

 

Product 6: organiseren van een themadag door de werkgroep Landbouw, voedsel en biodiversiteit. 

 

Product 7: inventariseren van behoefte en mogelijkheden voor het geven van trainingen aan 

gemeenteraadsleden en/of wethouders, zodat zij optimaal voorbereid zijn om duurzaamheid in de 

politiek te kunnen integreren. Dit willen we doen in samenwerking met de bestuurdersvereniging. 

 

 

Conclusie + inschaling TA  

 

Zelfvoorzienend  

Het bestuur van de thema-afdeling beschouwt de thema-afdeling als zelfvoorzienend; het is een 

slagvaardige afdeling die diverse bijeenkomsten per jaar (mede-)organiseert voor leden en niet-
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leden, en steeds breder ondersteuning biedt aan D66-bestuurders en 

volksvertegenwoordigers op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. 


