Jaarverslag 2016
Jaarplan 2017
Thematisch Netwerk Duurzaamheid

1. Inleiding
Het Themanetwerk Duurzaamheid (hierna: TN Duurzaamheid), voorheen Thematische
Partijcommissie Duurzaamheid, is één van de landelijke themanetwerken van de ChristenUnie. Het
TN Duurzaamheid heeft als kerntaak de verschillende gremia van de ChristenUnie te voorzien van
gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van duurzaamheid. Het TN Duurzaamheid is
onderverdeeld in een kernteam, een viertal subgroepen en een netwerk. 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 vier subgroepen en een kleine groep van
ongeveer tien leden neemt zitting in het kernteam. In totaal bestaat het TN Duurzaamheid uit
ongeveer 40 leden.
Voor u ligt het jaarverslag van 2016 alsmede het jaarplan voor 2017. In 2016 kwam het kernteam drie
maal samen. Voor de zomer bezochten we Nationaal Park de Hoge Veluwe, waar we niet alleen
vergaderd hebben, maar ook het park hebben mogen verkennen. Na de zomer gingen we in gesprek
met de energie-expert van Greenpeace over de energietransitie en bezochten we de
koepelorganisatie van de verschillende provinciale landschappen, LandschappenNL. 2016 was vooral
een intensief jaar omdat we veel input hebben geleverd voor het verkiezingsprogramma. We zijn
achteraf erg blij met het resultaat. Door verschillende externe partijen komt het
verkiezingsprogramma van de ChristenUnie het beste uit de bus als het gaat over duurzaamheid. We
zijn ook blij dat verschillende amendementen op het verkiezingsprogramma die door onze TN-leden
zijn ingediend tijdens het partijcongres zijn aangenomen.
Het TN Duurzaamheid hoopt in 2017 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 2017
net zo een gezegend jaar mag worden als 2016.

Op bezoek in de bossen van de Hoge Veluwe en op het hoofdkantoor van Greenpeace
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2. Verslag 2016 en doelstellingen 2017
Drie subgroepen hebben in 2016 verschillende activiteiten ontplooid en zullen in 2017 nieuwe
activiteiten ontplooien. In 2017 is er een nieuwe subgroep bijgekomen; de subgroep Water.
Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de activiteiten per subgroep.

2.1 Subgroep Landbouw, Voeding en Natuur
De subgroep Landbouw, Voeding en Natuur is in 2016 vier maal samengekomen. In 2016 had de
subgroep de volgende actiepunten geformuleerd:
1.
2.
3.
4.

Uitvoeren van een ‘fitness check’ Vogel- en Habitatrichtlijn.
Meedenken over de organisatie van een ‘Groene Synode’.
Debat over het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’.
Input leveren voor het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen en notities
waar een raakvlak is met de thematiek van de subgroep.

Naar aanleiding van het eerste actiepunt heeft de subgroep in september een bijeenkomst
georganiseerd met een afvaardiging van drie provincies. In plaats van een fitness check van de Vogelen Habitatrichtlijn heeft de subgroep de Programmatische Aanpak Stikstof en de Natuurwet
behandeld. Wat betreft het tweede actiepunt is gebleken dat hulp van de subgroep niet nodig was.
Wel heeft de subgroep in februari een bijeenkomst georganiseerd over het WRR-rapport ‘Naar een
voedselbeleid’. De bijeenkomst was goed bezocht. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber schoof aan
tijdens de bijeenkomst alsmede verschillende leden van het TN Duurzaamheid en PerspectieF. Met
betrekking tot het laatste actiepunt heeft de subgroep tien standpunten aangedragen met een tekst
voor in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen. Naast alle geplande
activiteiten heeft de subgroep tot slot een artikel geschreven over duurzame landbouw in een
beschermde markt dat is geplaatst in Denkwijzer en een bijeenkomst georganiseerd over
verpakkingen.
Voor 2017 heeft de subgroep twee actiepunten geformuleerd:
1. Organiseren van twee bijeenkomsten, waarvoor verschillende stakeholders worden
uitgenodigd. Eén bijeenkomst zal gaan over provinciaal natuurbeheer.
2. In overleg gaan met de Europese fractie met als doel een meer tot resultaat dienende
samenwerking.

2.2 Subgroep Lokale Initiatieven
De subgroep Lokale Initiatieven is in 2016 niet samengekomen. In 2016 had de subgroep de volgende
actiepunten geformuleerd:
1. Organiseren van een politiek café samen met het WI.
2. Het leveren van input voor het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de Tweede
Kamerverkiezingen.
Het is de subgroep Lokale Initiatieven helaas niet gelukt om het eerste actiepunt uit te voeren. Wel
hebben leden van de subgroep stukken aangedragen voor het verkiezingsprogramma voor de
Tweede Kamerverkiezingen.
Voor 2017 heeft de subgroep twee actiepunten geformuleerd:
1. Uitzetten enquête bij lokale bestuurders over hoe zij verbinding leggen met duurzaamheid in
hun gemeente en wat hen beweegt om tot actie over te gaan.
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2. Publiceren artikel in Denkwijzer waarin de resultaten van de enquête worden gedeeld
alsmede de visies van aansprekende duurzaamheidspersonen.

2.3 Subgroep Energie en Grondstoffen
In 2016 formuleerde de subgroep een één actiepunt, te weten:
1. Het leveren van input voor het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de Tweede
Kamerverkiezingen.
De subgroep Energie en Grondstoffen is in 2016 weliswaar niet fysiek bijeengekomen, wel heeft de
subgroep veel input geleverd voor het verkiezingsprogramma. Input is geleverd over groene
belastingen, de circulaire economie en de energietransitie.
In 2017 heeft de subgroep de volgende twee actiepunten geformuleerd:
1. De subgroep Energie en Grondstoffen zal minimaal vijf nieuwe onderwerpen of ideeën
aandragen over hoe de energietransitie dient plaats te vinden. Maandelijks zal de voorzitter
van de subgroep afspreken met een beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie om te
polsen wat voor vragen er bij de Tweede Kamerfractie leven zodat de subgroep de fractie
van dienst kan zijn.
2. Organiseren van een bijeenkomst over de zelfrijdende auto en een werkbezoek aan de Teslafabriek om te onderzoeken hoe bestuurlijk gereageerd moet worden op deze ontwikkeling.
3. De subgroep zal blijven deelnemen aan de bijeenkomsten van het Duurzaamheidsoverleg
Politieke Partijen (DoPP). Bij het DoPP komen alle duurzaamheidsvertegenwoordigers van
verschillende politieke partijen samen, waaronder de vertegenwoordigers van de
ChristenUnie.

2.4 Subgroep Water
De subgroep Water is in 2017 opgericht en bestaat uit zes leden. Voor 2017 is het volgende actiepunt
opgesteld:
1. Schrijven van een plan van aanpak voor de subgroep met betrekking tot de volgende drie
thema’s: omgang met grondwater, laten zien ‘wat water doet’ en klimaatadaptatie. Acties
gebaseerd op het plan van aanpak zullen in 2017 en/of 2018 uitgevoerd worden.
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