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1. Inleiding 
 

De Thematische Partijcommissie Duurzaamheid (hierna: TPC Duurzaamheid) is één van de landelijke 
adviescommissies 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 is onderverdeeld in een netwerk, een drietal subgroepen en 
een kernteam. Leden die ad hoc ingezet willen worden maken onderdeel uit van het netwerk, leden 
die alleen ingezet willen worden op het gebied van hun expertise nemen zitting in één van de drie 
subgroepen en een kleine groep van ongeveer tien leden neemt zitting in het kernteam. In totaal 
bestaat de TPC Duurzaamheid uit ongeveer 40 leden.   

Voor u ligt het jaarverslag van 2015 alsmede het jaarplan voor 2016. De TPC Duurzaamheid kijkt in 
algemene zin met tevredenheid terug op 2015. Memorabel was ons werkbezoek in september 2015. 
Samen met Tweede Kamerlid Carola Schouten, bezocht de TPC Duurzaamheid een woning van Prêt-
à-Loger, een initiatief van Delftse studenten om de woningbouwsector te verduurzamen. In 
november 2015 kwam een lid vanuit het TPC-netwerk, prof. H. van den Berg, een presentatie geven 
over grondstoffenschaarste. Deze presentatie heeft als input gediend voor een visie op grondstoffen 
die door de subgroep Energie & Grondstoffen is ontwikkeld. Tot slot is de TPC Duurzaamheid 
verheugd met het feit dat een ingediende motie van de subgroep Landbouw, Voeding & Natuur is 
aangenomen tijdens het landelijke ChristenUnie-congres en dat Carla Dik-Faber een amendement 
van de TPC Duurzaamheid betreffende de Omgevingswet in de Tweede Kamer heeft ingediend.  

De TPC Duurzaamheid hoopt in 2016 de ChristenUnie wederom van dienst te zijn door onze 
adviserende diensten aan te bieden. Dit alles doen wij in afhankelijkheid van God en hopen dat 2016 
net zo een gezegend jaar mag worden als 2015. 
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2. Verslag 2015 en doelstellingen 2016 
 

Drie subgroepen hebben in 2015 verschillende activiteiten ontplooid en zullen in 2016 nieuwe 
activiteiten ontplooien. Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van deze activiteiten per 
subgroep. 

2.1 Subgroep Landbouw, Voeding & Natuur 
In 2015 formuleerde de subgroep een drietal actiepunten, te weten: 

1. Studenten de opdracht geven om de twee besproken thema’s (voedselverspilling en 
duurzame landbouw in een beschermde markt) uit 2014 uit te werken. 

2. Omschrijven en definiëren van de termen circulaire economie met betrekking tot de 
landbouw. 

3. Antwoord geven op de vraag hoe om te gaan met Natura 2000 op Europees niveau. 

Wat betreft het eerste actiepunt heeft de subgroep geen opdracht gegeven aan studenten om de 
twee thema’s uit te werken, maar de subgroep werkt inmiddels wel aan een artikel voor de 
Denkwijzer. Het thema voedselverspilling komt te vervallen, al zal de subgroep wel contact blijven 
onderhouden met de Tweede Kamerfractie over dit onderwerp. 

Wat betreft het tweede actiepunt hadden verschillende leden een aantal voorbeelden aangedragen. 
Na een inventarisatie kwam de subgroep tot de conclusie dat uit het omschrijven en definiëren niet 
veel vernieuwing voortkwam. Het actiepunt is daarom afgesloten. 

Wat betreft het laatste actiepunt heeft de subgroep een advies geproduceerd op basis van een 
analyse van praktijkervaringen en gedeeld met de fractiemedewerkers en een 
veehouderijsectorgroep. 

De subgroep heeft naast de vermelde activiteiten in 2015 tevens een opiniestuk geproduceerd over 
varkenshouderijen en een motie opgesteld inzake TTIP. De motie over TTIP is tijdens het landelijke 
ChristenUnie-congres ingebracht en door een meerderheid aangenomen.  

Twee leden hebben zich in 2015 teruggetrokken, maar de subgroep kan zich ook weer verheugen op 
een nieuwe deelnemer, Herman van Eck. De subgroep is in totaal vier keer bij elkaar geweest. 
 
De actiepunten van de subgroep voor 2016 zijn:  

1. Uitvoeren van een ‘fitness check’ Vogel- en Habitatrichtlijn. 
2. Meedenken over de organisatie van een ‘Groene Synode’. 
3. Debat over het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’. 
4. Input leveren voor het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen en notities 

waar een raakvlak is met de thematiek van de subgroep.  

2.2 Subgroep Lokale Initiatieven 
In 2015 formuleerde de subgroep een tweetal actiepunten, te weten: 

1. Organiseren van een politiek café samen met het WI. 
2. Waar mogelijk bewustwording op de agenda (laten)zetten. 

De subgroep heeft gaandeweg geconstateerd dat het tweede actiepunt moeilijk is te 
operationaliseren en heeft dit punt laten vallen. Het eerste punt blijft een actiepunt voor 2016. De 
subgroep hoopt in aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 een politiek café te 
organiseren, waarschijnlijk in het najaar van 2016. Ook zal de subgroep input leveren voor het 
verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen.  
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Al eerder constateerden de subgroep dat de naam van de subgroep na 2014 de lading niet meer 
dekt. De subgroep overweegt om de groep op te heffen en een nieuwe subgroep te vormen, 
eventueel samen met een herindeling van andere subgroepen. Het zou mogelijk interessant zijn om 
een subgroep op te richten omtrent het thema ‘water’. Onderdeel daarvan zou kunnen zijn de 
verbinding tussen waterschappen en burgers. 
 
De actiepunten van de subgroep voor 2016 zijn: 

1. Organiseren van een politiek café samen met het WI in het najaar van 2016. 
2. Het leveren van input voor het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de Tweede 

Kamerverkiezingen. 

2.3 Subgroep Energie & Grondstoffen 
In 2015 formuleerde de subgroep een tweetal actiepunten, te weten: 

1. Het ontwikkelen van een visie op hoe de grondstoffenketen gesloten moet worden. 
2. Een fiscaal ontwerp ontwikkelen om grondstoffen die nodig zijn voor energieopwekking te 

belasten aan de bron. 

Met betrekking tot het eerste actiepunt heeft de subgroep onder redactie van Simon-Frans de Vries 
en met input van het kernteam een visie geschreven op het sluiten van de grondstoffenketen. Het 
visiedocument zal gebruikt worden als input voor het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie 
voor de Tweede Kamerverkiezingen.  

Wat betreft het tweede actiepunt heeft Kees Tadema een ontwerp ontwikkeld en dit ontwerp 
gedeeld met het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen.  

Het actiepunt van de subgroep voor 2016 is:  
1. Het leveren van input voor het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de Tweede 

Kamerverkiezingen. 
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