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Missie
• Het ontwikkelen, uitdragen en verankeren van 

duurzaamheid in het gedachtengoed van D66; 

• Door steeds opnieuw verbindingen te leggen tussen
voortschreidende kennis en innovatie, het 
gedachtengoed van D66 en de politieke actualiteit van 
onze vertegenwoordigers in gemeentelijke, provinciale, 
landelijke en Europese context;

• door verbinding te organiseren tussen mensen en 
gevraagd en ongevraagd advies te geven aan onze 
partij en onze vertegenwoordigers op al deze 
bestuursniveaus.



Visie

• Wij streven naar overheidsbeleid (op alle 
bestuursniveaus), dat onze samenleving hervormt 
tot een duurzame, sterke, inclusieve samenleving; 

• Die kan voorzien in de behoeften van het heden -
hier en elders - zonder de draagkracht van aarde 
en natuur en het vermogen van toekomstige 
generaties in gevaar te brengen om in hun eigen 
behoeften te voorzien;

• Binnen de kaders van de D66 richtingwijzers en 
uitgewerkt langs de thema’s van de VN Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen.



D66 Richtingwijzers



Werkgroep 
Duurzame Economie

• Sturen op Brede Welvaart: “Het gaat goed met 
Nederland, maar wel een prijskaartje…”

• Economische logica: Waarde vs. schade

• Externe/Maatsch. kosten beprijzen

Ex-Tax, Trueprice, accijns vz. belasting

• Korte termijn: subsidie, innovatie, stimulering

• Vooruit naar waarde vs. grenzen vandaag
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Nederland in Europa



Werkgroep 
Duurzame Economie

• “Het gaat NU goed met Nederland, maar het 
prijskaartje komt veel sneller dan je denkt…”

• Voorkomen is goedkoper dan genezen

• De vervuiler betaalt – op alle externe kosten

• Gelijk speelveld & marktmeester

• NL & EU positie in de wereld: leiderschap op 
kwaliteit van leven (OESO)



Werkgroep 
Duurzame Economie

• Nieuwe visie op duurzaamheid

• Niet ‘streven naar’, maar vanzelfsprekend
vanuit Brede Welvaart

• Niet meer ‘zoeken naar balans’, maar de 
waarde centraal

• Niet alleen de kosten ‘hier & nu’, want ‘later 
en elders’ zijn heel dichtbij



Werkgroep 
Duurzame Economie

• Monetariseren van externe kosten?

• LCA en schaduwprijzen

• Kosten van herstel vs. kosten alternatief

• CE Delft: Handboek schaduw/milieu-prijzen

• Bijv.: CO2 (57/ton) vs. NOx (35/kg!) vs. PFAS (?!)

• Vergunningen… Begrenzen én beprijzen
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Conclusie / 
discussie

• Sturen op Brede Welvaart

• Maatschappelijke waarde vs kosten centraal
– “Beter leven” vs. “betere economie”

• True pricing als stip op de horizon

• Belasting arbeid -> grondstof als wenkend perspectief (ex-tax)

• Belasting vs. accijns -> heffing voor kosten

• Subsidie en stimulering (in de transitie naar gelijk speelveld)

• Innovatie: kantelen van de topsectoren naar maatsch. thema’s

• Regionale en lokale mogelijkheden


