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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Thematische Partijcommissie Duurzaamheid (hierna: TPC
Duurzaamheid) van de ChristenUnie. De TPC Duurzaamheid heeft als kerntaak de verschillende
gremia van de ChristenUnie te voorzien van – gevraagd en ongevraagd – advies op het gebied van
duurzaamheid. De TPC Duurzaamheid kijkt terug op een bewogen jaar en we mogen vaststellen dat
we niet bepaald stil hebben gezeten. Hieronder volgen een aantal hoogtepunten uit 2014.
Het afgelopen jaar heeft er een fundamentele structuurherziening plaatsgevonden als gevolg van een
verdubbeling van het aantal leden. De TPC Duurzaamheid bestaat sinds 2014 uit een kernteam,
subgroepen en een netwerk. De meest actieve leden zijn actief in het kernteam, waarin doorgaans
subgroepoverschrijdende thema’s worden behandeld. De leden van het kernteam
vertegenwoordigen ook een subgroep waarin ze actief zijn. De subgroepen richten zich op specifieke
thema’s en hebben een eigen agenda separaat van het kernteam. Het TPC netwerk bevat allerlei
experts die hebben toegezegd ad hoc de TPC van dienst te zijn als de TPC specifieke expertise nodig
heeft.
Daarnaast telt TPC Duurzaamheid inmiddels meer dan veertig leden en is verheugd met de komst van
al haar nieuwe leden. Verschillende professoren, Provinciale Statenleden en mensen uit het
bedrijfsleven hebben zich aangemeld, waardoor we een evenwichtige vertegenwoordiging hebben
vanuit allerlei disciplines.
Verder heeft de TPC Duurzaamheid in 2014 input geleverd voor het model verkiezingsprogramma
van zowel de waterschappen als de Provinciale Staten. Ook nadat de modelprogramma’s waren
vastgesteld hebben we de waterschappen van advies voorzien.
Al met al kijken we terug op 2014 als een jaar van ontwikkeling met een aantal bevredigende
hoogtepunten. Veel is work in progress, de TPC Duurzaamheid bevindt zich namelijk in het proces
van steeds verdergaande professionalisering. Dat zorgt er ook voor dat niet alles perfect gaat en dat
we moeten leren van onze fouten. Al met al mogen we God dankbaar zijn voor het gezegende jaar
dat Hij ons gegeven heeft.
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2. Verslagen subgroepen
Drie subgroepen hebben afgelopen jaar werk verricht. Hieronder treft u een beknopt overzicht aan
van hun activiteiten.

2.1 Subgroep Landbouw, Voeding & Natuur
In 2014 hebben de subgroepen van de TPC Duurzaamheid voor het eerst gewerkt volgens een
jaarplan. De subgroep landbouw had zich ten doel gesteld haar visie op tal van onderwerpen bondig
te formuleren. Deze visie zou dan als vertrekpunt kunnen dienen voor politieke programma’s van
gemeentelijk tot Europees niveau. Terugkijkend op het jaar 2014 moet echter geconcludeerd worden
dat slechts enkele onderwerpen zijn uitgewerkt en dat onduidelijk is wat hier verder mee gedaan
wordt.

2.2 Subgroep Lokale Initiatieven
De subgroep Lokale Initiatieven is in 2014 regelmatig bij elkaar geweest. Onze opdracht volgens
jaarplan 2014 luidde als volgt: ‘inventarisatie behoefte bij lokale en provinciale fracties, betreffende
het thema duurzaamheid’, met daarbij als actiepunt ‘het ontwikkelen van een databank’. Na ons
gesprek met Menno van Hulst (Landelijk Bureau) en Bernadette van den Berg
(Bestuurdersvereniging) hebben we dit actiepunt losgelaten. Een inventarisatie levert slechts ‘oude’
ideeën en strategieën op en we willen juist als subgroep vernieuwend en trendsettend zijn. Daarom
heeft de subgroep Lokale Initiatieven voor 2015 een andere doelstelling vastgesteld, zie hiervoor het
jaarplan 2015 van de TPC Duurzaamheid.
De subgroep Lokale Initiatieven heeft eind 2014 een lokale ChristenUnie-fractie voorzien van advies
bij het opstellen van een duurzaamheidsmotie. Deze motie is uiteindelijk in aangepaste vorm
aangenomen en werd vermeld in de decembernieuwsbrief van de bestuurdersvereniging.

2.3 Subgroep Energie & Grondstoffen
De subgroep Energie & Grondstoffen had twee actiepunten vastgesteld voor 2014, namelijk: (i) het
ontwikkelen van een visie op hoe de grondstoffenketen gesloten moet worden; en (ii) het
ontwikkelen van een visie op de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. De
visie op het sluiten van grondstoffenketen is nog niet afgerond, maar de subgroep heeft wel haar
visie op de energietransitie afgerond. De subgroep heeft daarbij gebruik gemaakt van de hulp van
een aantal studenten. Deze studenten hebben samen met de TPC Duurzaamheid een rapport over de
energietransitie geschreven. Dit rapport is overhandigd aan Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber.
Verder levert de subgroep Energie & Grondstoffen leden aan het zogeheten Duurzaamheidsoverleg
Politieke Partijen (DoPP) – een platform voor alle duurzaamheidsvertegenwoordigers van
verschillende politieke partijen. Via dit platform heeft de subgroep zich beziggehouden met de
hervorming van het belastingstelsel en de energietransitie.
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