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1. Inleiding
De Thematische Partijcommissie Duurzaamheid (hierna: TPC Duurzaamheid) 1 heeft als kerntaak de
verschillende gremia van de ChristenUnie te voorzien van (praktisch) – gevraagd en ongevraagd –
advies op het gebied van duurzaamheid. De TPC Duurzaamheid bestaat uit meer dan twintig leden,
inclusief één adviserend lid. De TPC Duurzaamheid bestaat voornamelijk uit leden die politiek actief
zijn, leden die werkzaam zijn in de energiewereld en leden die actief zijn in de academische wereld.
Als TPC Duurzaamheid zijnde focussen wij op deelterreinen waarvan wij vinden dat ze belangrijk zijn
voor nu en in de toekomst zonder het evenwicht tussen people, planet en profit uit het oog te
verliezen. Het zoeken naar dat evenwicht zit in onze partijgenen. Zo geven we ons geloof een stem.
Immers Onze Schepper schiep ons in relatie tot Hem en gaf ons het beheer over het geschapene om
daarmee onze naaste te dienen.
In dit jaarplan vindt u de aandachtsgebieden van de TPC Duurzaamheid voor het jaar 2014 met
bijbehorende actiepunten. Op basis van deze aandachtsgebieden zijn er subgroepen geformeerd.
Elke subgroep heeft zijn eigen jaarplan geschreven. Achtereenvolgens zullen de volgende
aandachtsgebieden besproken worden: energie en grondstoffen (hoofdstuk 2), landbouw en visserij,
voeding en natuur (hoofdstuk 3) en lokale initiatieven (hoofdstuk 4).

1

Op de website van de ChristenUnie is meer informatie te vinden over het nut en de noodzaak van de TPC’s.
Zie www.christenunie.nl/nl/page/29144.

2. Subgroep Energie & Grondstoffen
2.1 Thema(’s)

Het komende jaar wil de subgroep ‘Energie & Grondstoffen’ aandacht schenken aan de volgende
twee thema’s:
1. Het sluiten van de grondstoffenketen.
Bij dit thema gaat het voornamelijk om het opbouwen van een duurzame Nederlandse
grondstoffenketen en globaal kennisleider worden in duurzaam grondstoffengebruik. Re- en
upcyclingzijn kernprincipes die ondersteund en gepromoot moeten worden om de transitie te
kunnen maken.
2. Visie op de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050.
Na het (SER) energieakkoord is het duidelijk dat het in onze politiek en samenleving ontbreekt
aan een gezamenlijke visie op de transitie naar een duurzame energievoorziening in 2050. Het
akkoord beperkt zich tot het samenvoegen en bijeenbrengen van verschillende visies en
belangen. De ChristenUnie heeft reeds sinds enkele jaren de visie om een volledig duurzame
energievoorziening na te streven. De visie op de transitiefase ontbreekt daarin echter nog. Het
creëren van een eigen visie op de transitiefase is van belang, omdat het SER-akkoord laat zien dat
deze niet uit de maatschappij te verwachten is.

2.2 Actiepunten

1. Het ontwikkelen van een visie op hoe de grondstoffenketen gesloten moet worden.
2. Het ontwikkelen van een visie op de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening
in 2050.

3. Subgroep Landbouw en Visserij, Voeding en Natuur
3.1 Thema(’s)
Het komende jaar wil de subgroep ‘Landbouw en Visserij, Voeding en Natuur’ aandacht schenken aan
de volgende twee thema’s:
1.CU-visie op landbouw en visserij, voeding en natuur
De subgroep ‘Landbouw en visserij, voeding en natuur’ stelt zich ten doel om de CU-visie op, en de
relatie tussen de elementen landbouw en visserij, voeding en natuur in één of twee alinea’s te
formuleren, zodat schrijvers van partijprogramma’s de alinea(s) voor elk politiek niveau (van
gemeentelijk tot Europees ) als vertrekpunt kunnen gebruiken.
3.2 Actiepunten
1. Welke onderwerpen in de alinea(s) genoemd moeten worden (daarmee worden ze ook
geprioriteerd).
2. Bediscussiëren, hoe staan we als CU in die onderwerpen.
3. Formuleren van de alinea.

Voorbeelden van onderwerpen
- De rol van de markt in relatie met voedselzekerheid en
voedselkwaliteit.
- Wat zijn de externe milieukosten (inclusief gezondheidskosten)
van de huidige voedselproductie.
- De (kwaliteit van) voeding en de kostprijs van duurzaam
voedsel.
- De relatie landbouw en natuur; apart, naast elkaar, of
geïntegreerd.
- Het verdienmodel voor
voedselproducenten(onderhandelingsmacht in de keten).
- Hoe staan we tegenover cisgenese en transgenese.
- Schaalgrootte van de intensieve veehouderij (in relatie tot
dierintegriteit).
- Intensieve veehouderijproductie en de mineralen kringloop.
- Reactie op Natuurvisie en Hoofdlijnennotitie EHS.
- Het vertrouwen van de consument in de voedselindustrie en
voedsel in het algemeen.
- Voedselverspilling.

4. Subgroep Lokale initiatieven
4.1 Thema(‘s)
Het komende jaar wil de subgroep ‘Lokale Initiatieven’ aandacht schenken aan het volgende thema:
1. Inventarisatie behoefte bij lokale en provinciale fracties betreffende het thema duurzaamheid
De TPC’s leveren werk van waaruit op (alle) niveaus standpunten kunnen worden afgeleid – het
fundament waarop opinievorming en beleidsafwegingen gebouwd wordt dus. Voor het kiezen van
een fundament is het van belang te weten wat voor soort bouwwerk er op komt te staan. Voor
een licht bouwwerk ga je niet heien, om maar even bij de beeldspraak te blijven. Bestuurders en
volksvertegenwoordigers noemen we maar even de bouwers. De TPC Duurzaamheid vraagt zich
af welke behoefte er bij bestuurders en volksvertegenwoordigers nu precies bestaat, anders dan
de inhoudelijke ondersteuning bij de concrete standpuntbepaling ‘voor de waan van de dag’ die
door de bestuurdersvereniging vanuit Amersfoort wordt geboden of door de wetenschappelijk
producten van het WI.
Er is bij ons geen goed beeld van wat er aan duurzaamheidsinitiatieven in beweging is gezet dan
wel wordt ontwikkeld.

4.2 Actiepunten

1. Een databank/energieloket zou wellicht kunnen voorkomen dat ‘duurzaamheidswielen’
steeds opnieuw worden uitgevonden. Deze databank bevat een goed beeld van wat er aan
duurzaamheidsinitiatieven in beweging is gezet dan wel wordt ontwikkeld. De subgroep ‘Lokale
Initiatieven’ zorgt er voor dat een dergelijke databank volgend jaar wordt ontwikkeld door de
bestuurdersvereniging aan te sporen dit te ontwikkelen, eventueel met behulp van een stagiair.
Wellicht kan de stagiair die het functioneren van de TPC onderzocht worden ingezet voor deze
opdracht.

