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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarplan 2015 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. In dit jaarplan treft u zeer beknopt aan wat voor activiteiten de verschillende 
subgroepen in 2015 gaan ondernemen. Wij hopen het komend jaar 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 2015 net zo een gezegend jaar mag worden als 2014.  
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2. Doelstellingen subgroepen 
 

Drie subgroepen zullen in 2015 activiteiten ontplooien. Hieronder treft u een beknopt overzicht aan 
van hun doelstellingen en actiepunten. 

2.1 Subgroep Landbouw, Voeding & Natuur 
 
In het jaarverslag 2014 wordt vermeld dat de subgroep zich ten doel had 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. Voor 2015 willen we daarom studenten de opdracht geven om de 
besproken thema’s (voedselverspilling en duurzame landbouw in een beschermde markt) verder uit 
te werken.  

Met de aanpak in 2014 zaten we sterk op het spoor van de langere termijn en het verder doordenken 
van onderwerpen. Daartegenover staat de kortetermijnreactie op dagelijkse politieke issues. In 2015 
willen we daar tussenin gaan zitten: geen sterke diepgang, ook niet op zeer korte termijn reageren, 
maar input aanleveren voor politieke issues die langer spelen of zullen gaan spelen.  

We verwachten dat we veel onderwerpen kunnen ophangen aan de kapstok van de ‘circulaire 
economie’. Dit thema stond in Denkwijzer van oktober 2014 centraal. We willen de termen circulaire 
economie met betrekking tot de landbouw omschrijven en definiëren. Daaruit voortkomend zullen 
vraagstukken aan de orde komen zoals: naar welk niveau van zelfvoorziening streven we? Op welke 
schaal? Wat is regionaal? Op welk niveau kunnen we de (voedsel)keten sluiten? Hoe hangt dit samen 
met natuur, energie, water, etc.? En los van de omstandigheden, hoe kijk je als producent en 
ChristenUnie-lid en/of -stemmer aan tegen het produceren van voedsel? 

Verder is ons vanuit de EU fractie gevraagd bezig te gaan met de vraag hoe om te gaan met Natura 
2000 op Europees niveau. 

Naast het aanleveren van input voor politieke onderwerpen (vraaggestuurd), vinden we het zeer 
belangrijk om commentaar te kunnen geven op verkiezingsprogramma’s, notities en dergelijke waar 
een raakvlak is met de thematiek van onze subgroep. We doen dat op individuele basis. 

Actiepunten: 

1. Studenten de opdracht geven om de twee besproken thema’s 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. 

2.2 Subgroep Lokale Initiatieven 
 

Het komende jaar wil de subgroep ‘Lokale Initiatieven’ aandacht schenken aan de verbinding met 
achterban. Bij de uitvoering van het vorige jaarplan constateerden wij dat onze 
volksvertegenwoordigers en bestuurders bezig zijn duurzaamheid concreet in de (politieke) praktijk 
te brengen. We willen nu verder focussen op bewust duurzaam handelen in het leven van alledag. 
Uit onder andere de ‘Micha monitor’ blijkt dat christenen meer hebben met sociale- dan met 
ecologische gerechtigheid.  Wij vroegen ons af of en hoe we eraan kunnen bijdragen duurzaam leven 
dichter bij mensen te brengen. 



3 
 

Dat zou in de eerste plaats kunnen door actief het debat te zoeken met deskundigen. Door ideeën te 
onderzoeken en te verkennen.  En daarmee beweging te brengen en te houden in het politieke 
denken over duurzaamheid. We realiseren ons dat we daarmee geen groot publiek (achterban en 
kiezers) bereiken. Dat zal door een andersoortige communicatie pas effectief kunnen zijn. Deze 
‘massa-beïnvloeding’ over nut en noodzaak van het verduurzamen van onze energievoorziening zien 
wij niet zozeer als onze taak, maar we willen wel nadenken op welke wijze wij, wellicht met anderen, 
deze bewustwording kunnen agenderen. 

Actiepunten: 

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

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 de grondstoffenketen is nog niet afgerond, maar de subgroep heeft wel haar 
visie op de energietransitie afgerond. In 2015 zal de subgroep haar visie op het sluiten van de 
grondstoffenketen verder uitwerken. 

Voor het realiseren van een duurzame grondstoffenketen en het stimuleren van het gebruik van 
duurzame energie is een verbetering in de manier van belastingheffing een middel. 
De basis is dat er goede structuren komen voor duurzame welvaart. 
De subgroep Energie & Grondstoffen onderzoekt de mogelijkheid om grondstoffen alleen nog maar 
bij de bron te belasten zodat er een sturingsmiddel ontstaat waarbij de vervuiler meer gaat betalen. 

Actiepunten: 

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. 
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