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Inleiding 
 

In september 2017 is een nieuwe duaal-functie gecreëerd binnen het bestuur van de Thema 

Afdeling (TA) D66 Duurzaam. Deze functie is erop gericht om het contact tussen de TA en de 

lokale en regionale afdelingen (respectievelijk gemeenten en provincies) te intensiveren en 

duurzaamheid te stimuleren. Hieronder leest u het eerste jaarplan van de beide Politiek 

Secretarissen, Cyrille Gijbels-Janssen en Gudo Borger. 

H1 Thema-afdel ing D66 Duurzaam 
 
Vele onderzoeksinstituten, het Centraal Plan Bureau, Planbureau voor de Leefomgeving, OECD 
en Wereldbank zijn het erover eens dat vergroening hard nodig is, en urgent. Het klimaat 
verandert aantoonbaar, diversiteit van plant- en diersoorten neemt af terwijl de wereldbevolking 
blijft groeien. Daarbij heeft Nederland een aantal belangrijke nationale en internationale 
afspraken na te komen, in de eerste plaats het Parijsakkoord, maar ook Europese doelen op het 
gebied van duurzame energie en vermindering van uitstoot van broeikasgassen en de 
‘Sustainable Development Goals’ (zie kader). Daarnaast wordt het Energieakkoord de komende 
periode geüpdatet met afspraken die het in lijn moeten brengen met de vernieuwde doelstellingen 
uit het regeerakkoord. 
De TA Duurzaam is de duurzaamheidsdenktank van D66 die vele praktische ideeën ontwikkelt 

waarmee direct aan de slag gegaan kan worden met vergroening: lokaal, landelijk en Europees. 

Met visies, factsheets, moties, ideeën en toelichtingen.  

De TA bestaat inmiddels uit ruim 950 leden, waaronder wetenschappers, ondernemers, 

consultants, experts bij ngo’s, docenten, projectleiders, en tevens politici als raadsleden, 

statenleden, wethouders, gedeputeerden en Kamerleden. 

Dit jaarplan is opgesteld om inzicht te geven in de projecten en bijbehorende activiteiten die 

plaats zullen vinden vanuit het politiek secretariaat van de TA om de ondersteuning van lokale en 

regionale afdelingen op het gebied van duurzaamheid te versterken, want hoewel veel van de 

bovengenoemde afspraken op (inter-)nationaal niveau genomen worden, hebben ze grote 

invloed op de taken die gemeente en provincies de komende jaren zullen uitvoeren. Door de 

kennis van de TA te gebruiken kunnen lokale en regionale afdelingen ondersteund worden en 

helpt de TA de duurzaamheidstransitie vooruit, waarbij we kijken welke bestuurslaag het beste 

past bij welke initiatieven, lokaal wat kan en Europees of mondiaal wat moet. 
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Kader - Sustainable Development Goals 
De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, bestaan 
uit 17 doelen en 169 targets die de wereld tot ‘een betere plek moeten maken in 2030’, 
schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. De 
doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering, en het 
is heel belangrijk dat niemand wordt achtergelaten in het werken aan de doelen.  
 

 Mensen 
beëindig armoede en bestrijd ongelijkheid 

 Planeet 
beschermen planeet voor zowel huidige als toekomstige generaties 

 Welvaart  
economische, sociale en technologische vooruitgang in harmonie met de natuur 

 Vrede  
bouwen aan vreedzame, rechtvaardige en inclusieve maatschappijen 

 Partnerschap  
mobiliseren vernieuwd mondiaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling 
 

 

 
 
 

 

1.1 Organisatie  
Om het lange-termijn perspectief te vertalen in concrete doelstellingen is de organisatie van de 

TA Duurzaam opgebouwd uit een bestuur en een aantal werkgroepen. Binnen deze structuur 

kunnen de leden actief deelnemen naast de algemene ledenvergaderingen. De verbinding tussen 

de TA en de landelijke en Europese organisatie van de partij is sterk, maar op lokaal en regionaal 

zijn wij minder gekend. Met het nieuwe politieke secretariaat willen wij daar de komende periode 

verandering in brengen. Hoe zit de TA in elkaar en wat kan ze voor de afdelingen betekenen? 

1.1.1 Bestuur D66 Duurzaam 
Het bestuur van D66 Duurzaam bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, 

bestuurslid communicatie, twee politiek secretarissen en de voorzitters van de werkgroepen.  
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Naast haar organisatorische taken houdt het bestuur contact met de landelijk en Europese 

partijtop, het landelijk bureau en de gekozen vertegenwoordigers op verschillende niveaus. Zij 

zorgt ervoor dat in de politiek levende vraagstukken ten aanzien van duurzaamheid worden 

beantwoord. 

In september zijn de twee politiek secretarissen aan het bestuur toegevoegd ter extra 

ondersteuning van de realisatie van de doelstellingen, zoals ook uit dit plan naar voren zal 

komen. 

>> https://duurzaam.d66.nl/personen/bestuur-d66-duurzaam/  

1.1.2 Andere organisaties 
Naast de Thema-afdeling Duurzaamheid zijn er andere Thema-afdelingen, onder meer op het 

gebied van economie en Europa, daarnaast is er het wetenschappelijk bureau, de Mr. Hans van 

Mierlo stichting. Binnen de Bestuurdersvereniging van D66 is er een aantal werkgroepen, 

waaronder ook het Groene Bestuurdersnetwerk valt. 

Inmiddels is er een start gemaakt met het leggen van contacten met regionale afdelingen en is 

dat gelukt bij de provincies Noord-Holland, Utrecht en Friesland. 

Buiten de partij zijn er nog een aantal overkoepelende initiatieven zoals het DoPP (Duurzaam 

overleg Politieke Partijen) en de samenwerking tussen de politieke jongerenbewegingen die 

onder leiding van Jan Terlouw heeft geleid tot het duurzaamheidsmanifest. 

1.1.3 Werkgroep Circulaire Economie 
Deze werkgroep behandelt continue benutting van grondstoffen in een Circulaire Economie 

inclusief de sociale en economische aspecten. De werkgroep verzorgt het formuleren, 

onderbouwen en uitdragen van duurzaam grondstoffenbeheer in lokale, regionale, landelijke en 

internationale context vanuit het D66 gedachtengoed. Met deskundigheid op de verschillende 

thema’s wordt gevraagd en ongevraagd advies aan de vertegenwoordigers in de diverse politieke 

arena’s gegeven. Dit gebeurt middels het organiseren van bijeenkomsten en schrijven van 

handreikingen voor programmateksten en samenvattende factsheets ter onderbouwing. 

>> https://duurzaam.d66.nl/personen/werkgroep-circulaire-economie/  

1.1.4 Werkgroep Duurzame Economie 
Deze werkgroep behandelt de economische en fiscale aspecten van duurzame ontwikkeling. Er 

wordt hierover gerapporteerd aan de thema-afdelingen Duurzaam en Economie alsmede aan 

relevante D66 politici om hen in staat te stellen onderbouwde (rationele) beslissingen te nemen. 

Hierbij valt te denken aan thema’s zoals klimaatverandering, energietransformatie, circulaire 

economie en de CO₂ markt. 

>> https://duurzaam.d66.nl/personen/werkgroep-duurzame-economie/  

1.1.5 Werkgroep Energie en Klimaat 
Deze werkgroep helpt met het vormgeven van effectief beleid voor het verduurzamen van de 

energievoorziening. Eén van de belangrijkste doelen is het zoveel mogelijk beperken van 

klimaatverandering door uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en het omgaan met 

effecten van klimaatverandering, zoals toenemende intensiteit van neerslag. De thema’s die 

binnen deze werkgroep worden behandeld zijn onder andere fossiele en hernieuwbare energie, 

energiebesparing en adaptatie. 

https://duurzaam.d66.nl/personen/bestuur-d66-duurzaam/
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/663905/jan-terlouw-en-de-jongeren-het-manifest.html
https://duurzaam.d66.nl/personen/werkgroep-circulaire-economie/
https://duurzaam.d66.nl/personen/werkgroep-duurzame-economie/
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De inzichten worden gedeeld met D66-politici die energie en klimaat in hun portefeuille hebben. 

Ook draagt de werkgroep bij aan energie- en klimaatparagrafen van D66-

verkiezingsprogramma’s. 

>> https://duurzaam.d66.nl/personen/werkgroep-energie-klimaat/  

1.1.6 Werkgroep Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit  
Deze werkgroep wil de waardering voor natuur, duurzaam landgebruik en behoud van 

biodiversiteit bevorderen en wil deze waardering in de samenleving verankeren. Zij werkt hiervoor 

aan visies en praktische oplossingen. Centraal hierbij staan vraagstellingen met betrekking tot 

problematieken rondom (kringloop)landbouw, bodemkwaliteit, biodiversiteit, water, voedsel en 

voedselketen. 

Deze werkgroep houdt zich bezig met de volgende onderwerpen: 

 Omvorming van de landbouw tot kringlooplandbouw. 

 De bodemkwaliteit centraal stellen. 

 Verhoging van de biodiversiteit. 

 Eerlijke verdeling van inkomsten binnen de voedselketen. 

 Gezond eten bereikbaar maken voor iedereen. 
 De voedselketen inzichtelijk maken voor de consument. 

 
>> https://duurzaam.d66.nl/personen/werkgroep-landbouw-voedsel-biodiversiteit/  

1.3.6  Bestuurdersvereniging D66 – Groene Bestuurdersnetwerk 

Om te voorkomen dat er een parallel netwerk wordt gecreëerd is het waardevol om de verbinding 

te leggen tussen de TA Duurzaam en het Groene Bestuurdersnetwerk. De TA kan het Groene 

Bestuurdersnetwerk voeden met informatie en kennis. Via het Groene Bestuurdersnetwerk is 

kennis sneller te verspreiden. 

“Sinds een aantal jaar bestaat er binnen D66 een informeel netwerk van politici met groene 

portefeuilles. Men ontmoet elkaar op het congres tijdens het terugkerende Groene 

Bestuurdersoverleg en het Bestuurdersweekend. Mede door zeer succesvol verlopen 

gemeentelijke en provinciale verkiezingen breidt het netwerk zich alsmaar uit, en weten steeds 

meer D66-politici elkaar via het netwerk te vinden voor het delen van best practices, het sparren 

over duurzame beleidskeuzes en het zoeken naar mogelijkheden om samen te werken en elkaar 

te versterken in het groene domein.” 

https://d66.nl/partij/bestuurdersvereniging/werkgroepen/  

1.2 Projecten 

Duurzaamheid is op verschillende manieren een stap verder te brengen in de politiek en 

implementatie. Door verschillende projecten te initiëren willen wij vanuit het politiek secretariaat 

kennisdeling stimuleren, voorbeeldprojecten onder de aandacht brengen en bijdragen aan een 

consistente D66 visie over de verschillende bestuurslagen. 

1.2.1 Stand van zaken  
Inzichtelijk maken wat de huidige stand van zaken is middels de factsheets die zijn opgesteld 

door de werkgroepen en de klimaatstresstest die knelpunten op het gebied van onder meer 

wateroverlast in kaart brengt. Factsheets kunnen aangevuld worden met standaardmoties. 

https://duurzaam.d66.nl/personen/werkgroep-energie-klimaat/
https://duurzaam.d66.nl/personen/werkgroep-landbouw-voedsel-biodiversiteit/
https://d66.nl/partij/bestuurdersvereniging/werkgroepen/
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 Factsheets 

Factsheets zijn documenten die door een werkgroep worden gepubliceerd. In de TA 

bestuursvergadering wordt besloten of de factsheets tevens op de website worden 

geplaatst. Het is van belang dat de factsheets indien nodig worden geactualiseerd door 

de betreffende werkgroep. 

Product 1: up-to-date factsheets van de werkgroepen. 

Actie 1: updaten van factsheets. Eventueel kunnen factsheets aangevuld worden met 
standaard moties. (werkgroepen) 
 

Product 2: moties als vervolg op factsheets 

Actie 2A: standaard moties opstellen i.v.m. stappen zetten n.a.v. info factsheets 
(werkgroepen) NB: zoals voorbeeld motie statiegeldalliantie. 
 
Overzicht huidige factsheets: Zie onze WEBSITE. 

  

 

1.2.2 Voorbeeldfunctie  
Door zelf een voorbeeldfunctie in te nemen en aandacht te besteden aan degenen die het goede 

voorbeeld geven, worden duurzame oplossingen tastbaarder. Gemeenten, de bestuurslaag die 

het dichtst bij inwoners staat, kan hierin een grote rol spelen. Het goede voorbeeld geven kan op 

verschillende gebieden en kan naast een nudge-functie ook bijdragen aan het creëren van een 

markt voor duurzame producten door duurzame inkoop, het verminderen van luchtverontreiniging 

door gemeentelijk vervoer te verduurzamen en de opwek van duurzame energie door verstandige 

inkoop of eigen opwekking van duurzame energie. Ook op regionaal niveau is winst te behalen, 

bijvoorbeeld door een platform te bieden voor kennisdeling via regionale bijeenkomsten. De TA 

kan hierbij ondersteunen door koplopers te identificeren en leden van verschillende afdelingen 

met elkaar in contact te brengen en een duidelijke boodschap uit te dragen. Hieronder zijn een 

aantal mogelijke acties verder uitgewerkt.  

 Campagne 

De campagne van D66 is te verrijken door een heldere boodschap m.b.t. duurzaamheid 

te formuleren. Daarnaast is het promotiemateriaal an sich eveneens duurzaam uit te 

voeren en kunnen de leden van de TA mogelijk geactiveerd worden op in hun eigen 

gemeente of in de regio te helpen om de duurzame onderwerpen uit de betreffende 

verkiezingsprogramma’s extra onder de aandacht te brengen.  

 

Product 3: duurzaamheidsstatement. 

Product 4: advies duurzaam promotiemateriaal. 

 

Actie 3A: duurzaamheidsstatement formuleren (communicatie + politiek secretarissen). 

Dit aan de hand van de vier principes zoals gepresenteerd door Arend Meijer bij de ALV 

op 17/09/17:  

 Wat is de financiële consequentie? 
 Hoe is het statement positief te formuleren? 
 Wat dient er op korte termijn te gebeuren? / Wat is op korte termijn de 

impact (voor mij)? 
 Begrijpt een leek het? 

https://duurzaam.d66.nl/publicaties?_type=factsheet
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Actie 3B: promotiemateriaal over duurzaamheid(sstatement) ontwikkelen (communicatie 
+ politiek secretarissen) 
Actie 4A: overleggen over duurzame keuze voor promotiemateriaal met landelijk bureau 
(communicatie + politiek secretarissen) 

 Award 

Luit Buurma heeft bij de afgelopen ALV voorgesteld om met een award aandacht te 

vestigen op de personen die een voorbeeld zijn voor het verder brengen van 

duurzaamheid.  

 

Product 5: Bonobo Award. 

Actie 5: Zoeken naar D66'ers die het goede voorbeeld geven op lokaal en regionaal 

niveau. (o.l.v. Luit Buurma, i.s.m. communicatie en politiek secretarissen) 

1.2.3 Kennisdelen   
Kennisdeling is essentieel om niet telkens opnieuw het wiel uit te vinden en zodoende de 

duurzaamheidstransitie te versnellen. Door inzicht te geven in succesverhalen en het aanbieden 

van trainingen kan hierin worden voorzien.  

 Succesverhalen 

In verschillende gemeenten zijn al diverse voorbeelden van succesvolle projecten om 

duurzaamheid in de praktijk te realiseren.  

 

Product 6: overzicht succesverhalen. 

 

Actie 6A: verzamelen succesverhalen (+facts) (politiek secretarissen + communicatie) 

Actie 6B: beeldend maken succesverhalen middels video, infographics, o.i.d. (politiek 

secretarissen + communicatie) 

Actie 6C: communiceren over succesverhalen (via website en nieuwsbrieven) 

(communicatie) 

In de vorm van een drieslag, waarbij een factsheet, een succesverhaal en een 

voorbeeldmotie worden gecombineerd om beleidsmakers en politici van D66 de tools te 

geven waarmee ze gemakkelijk een onderwerp kunnen aanpakken. Uiteraard is het aan 

de beleidsmakers en politici zelf om keuzes te maken in welke delen en onderwerpen 

interessant en toepasbaar zijn. 

 Trainingen 

Door trainingen aan te bieden aan gemeenteraadsleden en wethouders zijn zij optimaal 

voorbereid om duurzaamheid in de politiek te kunnen integreren. Trainingen kunnen 

onder de aandacht worden gebracht door het Groene Bestuurdersnetwerk. 

 

Product 7: training voor gemeenteraadsleden en wethouders 

Actie 7A: ontwikkelen training (o.l.v. Marjolijn Hazebroek) (i.s.m. bestuurdersvereniging) 
Actie 7B: geven van de training (n.t.b.) 
 

1.2.4 Verbinden   
Door duurzaamheidsinitiatieven en personen met elkaar in verbinding te stellen, wordt het 

mogelijk samen de duurzaamheidstransitie te versnellen. Middelen hiervoor kunnen een 

contactenlijst en platform zijn.  
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Bij het leggen van contacten zullen de Politiek Secretarissen beginnen bij de regionale 

afdelingen, om op die manier aansluiting te vinden bij bestaande structuren. Daarbij is het 

benaderen van elf regionale afdelingen een stuk overzichtelijker dan de ruim 350 gemeenten die 

Nederland rijk is. Daarnaast zal contact gezocht worden met een aantal lokale politici die 

bijvoorbeeld betrokken zijn bij de TA Duurzaam of in het bijzonder affiniteit met duurzaamheid 

hebben. 

 Contactenlijst 

Door een overzicht te verschaffen in de personen die op duurzaamheid actief zijn, waar 
ze zich mee bezig houden en welke projecten ze hebben gerealiseerd, wordt het 
gemakkelijker nuttige contactpersonen te vinden bij de implementatie van een project.  
 
Product 8: contactenlijst. 
 
Actie 8A: verzamelen contactinfo (communicatie). 
Actie 8B: verzamelen achtergrondinfo (politiek secretarissen).  
Actie 8C: info verwerken in systeem (Excel of sociale media via afgeschermde groepen) 
(communicatie).  

H2 Planning 

2.1   Activiteiten 
Om de projecten, zoals in het vorige hoofdstuk is omschreven, te realiseren zullen er diverse 

activiteiten in gang worden gezet. In de planning zijn de producten en de bijbehorende activiteiten 

van de omschreven projecten opgenomen. 
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2.2.1 Activiteitenplan 
Schema 1. Evenementen en activiteiten die relevant (kunnen) zijn 

 

 

 

  Omschrijving FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN 

00 
Relevante Bijeenkomsten van D66 
e.a.               

 Bestuursvergadering TA-D  20   15  3  4 9 27   

 ALV TA-D   3     29     

 Congres 107   3           

 GR   21           

01 Stand van Zaken              

 Factsheets              

P1 Up-to-date factsheets              

A1 Updaten factsheets             

 Moties              

P2 standaard moties              

A2 vervolg factsheets              

02 Voorbeeldfunctie              

 Campagne              

P3 duurzaamheidsstatement              

A3 
duurzaamheidsstatement 

formuleren             

P4 duurzaam promotiemateriaal             

A4 
advies geven over de duurzaamste 

keuze voor promotiemateriaal             

 Award              

P5 Bonobo Award              

A5 uitwerken idee Luit Buurma              

03 Kennisdelen                         

 Succesverhalen                         

P6 overzicht succesverhalen                         

A6A verzamelen succesverhalen (+facts)             

A6B   beeldend maken succesverhalen             

A6C communiceren over succesverhalen             

 Trainingen             

P7 training voor GR en wethouders             

A7A ontwikkelen training             

A7B geven van de training             

04 Verbinden                         

 Contactenlijst             

P8 contactenlijst             

A8A verzamelen contactinfo             

A8B verzamelen achtergrondinfo             

A8C info verwerken in systeem             
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Contactinformatie 
Politiek Secretariaat Landelijke Thema Afdeling Duurzaamheid D66 

politieksecretaris@d66duurzaam.nl 

Informatie en bronnen: https://duurzaam.d66.nl/ 

 

https://duurzaam.d66.nl/

