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1. Inleiding  
  

Het Themanetwerk Duurzaamheid (hierna: TN Duurzaamheid) is één van de landelijke 

themanetwerken van de ChristenUnie en 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 lig het jaarverslag van 2017 alsmede het jaarplan voor 2018. In 2017 kwam het kernteam drie 

maal samen. Zo kwamen we na een lange tijd weer een keer samen op het partijbureau in Amersfoort. 

Daarnaast hadden we een zeer interessant werkbezoek bij Tesla, waarbij we de mogelijkheid kregen 

om in nieuwe Tesla-modellen te rijden samen met twee van onze Tweede Kamerleden. Tot slot 

vergaderden we bij de Rabobank, waar de CSR manager van de bank ons liet kennismaken met 

duurzaamheid in de financiële sector. 

Het meest in het oog springende resultaat van 2017 was de overhandiging van het Duurzaam 

Regeerakkoord aan voormalig minister Ed Nijpels. Dit was een gezamenlijk initiatief van het 

Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP), waar de CU onderdeel van uitmaakt. Het Duurzaam 

Regeerakkoord haalde alle landelijke nieuwsbladen, waaronder Trouw, De Volkskrant, het NRC en het 

Financiële Dagblad. 

Het TN Duurzaamheid hoopt in 2018 de ChristenUnie wederom van dienst te zijn door onze 

adviserende diensten aan te bieden. Dit doen wij in afhankelijkheid van God en hopen dat 2018 net zo 

een gezegend jaar mag worden als 2017! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

 

   

 

 

Op werkbezoek bij de Tesla fabriek in Tilburg (boven) en bij het hoofdkantoor van de Rabobank in 

Utrecht (onder). 
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2. Verslag 2017 en doelstellingen 2018  
 

Vier subgroepen hebben in 2017 verschillende activiteiten ontplooid en zullen in 2018 nieuwe 

activiteiten ontplooien. In 2018 hoopt ook de subgroep Lokale Initiatieven weer activiteiten te 

organiseren. 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 2017 vier keer samengekomen. In 2017 had de 

subgroep de volgende actiepunten geformuleerd:  

 

1. Uitwisseling met de Tweede Kamerfractie. 

2. Inbreng aanleveren voor het DoPP en voor het Regeerakkoord. 

3. Organiseren van twee bijeenkomsten, waarvoor verschillende stakeholders worden 

uitgenodigd. Eén bijeenkomst zal gaan over provinciaal natuurbeheer.  

4. In overleg gaan met de Europese fractie met als doel een meer tot resultaat dienende 

samenwerking.   

 

De wens was om op 9 februari een uitwisseling te hebben met de Kamerfractie. Dat is helaas niet 

gelukt. In plaats daarvan heeft de werkgroep besproken hoe om te gaan met de problematiek van de 

Oostvaarderplassen. Verder is de werkgroep voorgelicht over de duurzaamheidsaspecten bij Euroma 

en heeft de werkgroep input geleverd voor het Duurzaam Regeerakkoord van het DoPP. Op 12 mei gaf 

Harm Dotinga een inleiding over de nieuwe Natuurwet. Hierbij waren ook provinciale statenleden en 

fractiemedewerkers aanwezig, evenals leden van PerspectieF. Verder vond op 8 september een 

overleg plaats met Peter van Dalen aan de hand van de enquête ‘toekomst Europees landbouwbeleid’. 

Tot slot hebben we op 4 november een overleg gehad over de plaats van veehouderijen in de 

voedselketen.  

De subgroep kan tevreden terugkijken op 2017 en heeft voor 2018 het volgende actiepunt 

geformuleerd: 

1. De subgroep neemt zich voor om in 2018 vier bijeenkomsten te organiseren en hoopt bijeen 

te komen op de volgende data:  9  februari, 25 mei, 7 september en 2 november.  

Op verzoek wordt de eerste bijeenkomst benut om met provinciale statenleden en 
fractiemedewerkers na te denken over het provinciale verkiezingsprogramma met betrekking tot 
duurzame landbouw en natuur. Voor de daaropvolgende bijeenkomsten staan de volgende 
onderwerpen genoteerd:  

o Bestudering ecologische voetafdruk, CO2-uitstoot in de landbouw; 

o Gentech; 

o Eerlijk inkomen voor de boer/gezin; 

o Meer aandacht voor water en visserij, indien mogelijk; en  

o Derogatie. 
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2.2 Subgroep Lokale Initiatieven  
De subgroep Lokale Initiatieven is in 2017 samengekomen op 20 januari en op 9 maart. Voor 2017 had 

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.  

2. Publiceren artikel in Denkwijzer waarin de resultaten van de enquête worden gedeeld alsmede 

de visies van aansprekende duurzaamheidspersonen.   

De subgroep heeft geen verdere voortgang gemeld wat betreft de huidige actiepunten. Voor 2018 

worden daarom dezelfde actiepunten geformuleerd. 

2.3 Subgroep Energie en Grondstoffen  
De subgroep Energie en Grondstoffen is in 2017 verschillende keren samengekomen. Voor 2017 had 

de subgroep de volgende drie 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.  

Hoewel het eerste actiepunt niet bereikt is, heeft de subgroep wel bijgedragen aan het Duurzaam 

Regeerakkoord van het DoPP. 

Op 29 mei hebben we een bijeenkomst georganiseerd over de zelfrijdende auto waarbij Dr E.F.D. 

Engelhard, universitair hoofddocente bij het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law  

(Universiteit Utrecht) en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, ons een 

stuk wijzer heeft gemaakt over aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast is er die dag een werkbezoek 

gebracht aan de Teslafabriek. Tot slot heeft in de persoon van Kees Tadema een lid van de subgroep 

deelgenomen aan het DoPP.  

De subgroep heeft voor 2018 de volgende doelstellingen geformuleerd: 

1. Het schrijven van een advies voor de Kamerfractie over de wet VET (Voortgang 

EnergieTransitie). 

2. Het schrijven van een advies voor de Kamerfractie over de afhandeling van STROOM. 
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2.4 Subgroep Water  
De subgroep Water is in 2017 opgericht. Voor 2017 had de subgroep Water 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.  

 

Omdat de subgroep Water in 2017 voor het eerst bij elkaar was gekomen bestond onze eerste taak 

uit een brainstorm waarin we reflecteerden op onze relevantie. De conclusie is dat de subgroep 

Water van betekenis kan zijn op het gebied van concrete bijdragen ter ondersteuning van politieke 

besluitvorming.  

 

Voor 2018 heeft de subgroep Water de volgende actiepunten opgesteld:  

 

1. Omgang met grondwater verkennen en uitdiepen. 

2. Laten zien wat water doet: Investeren in gedachtegoed ‘Waterfootprint’. 

3. Klimaatadaptatie. 

 

 


