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‘Duurzaam de crisis uit’ 
PvdA Duurzaam levert bouwstenen 
 

.0. Intro 

Crisis in Nederland en Europa: deze economie is niet houdbaar. 

Nederland is rijk en veelal gelukkig: op de indicatoren van welvaart en welzijn scoren we hoog. Velen 

zien de huidige economische crisis nog als een tijdelijke inzinking. Daarna kunnen we weer ‘as usual’ 

doorgaan. Echter, als we kijken naar de onderliggende ontwikkelingen dreigen onze kinderen slechter 

af te zijn dan wij. Juist ALS we doorgaan met de huidige inrichting van de economie. We verbruiken 

immers meer dan onze planeet blijvend kan opbrengen. Dus onze huidige manier van leven is niet 

duurzaam. De economische crisis (‘profit’) en de ecologische crisis (‘planet’) gaan hand in hand. 

Ook de Raad van State wijst in haar Jaarverslag 2012 erop dat de huidige economische crisis 

verscherpt wordt door drie fundamentele schaarsten: grondstoffen, energie en het dragend vermogen 

voor natuur en klimaat. Dat impliceert volgens de Raad een structurele impact op de economische 

verhoudingen en maatschappelijke structuren. Deze crises en veranderingen vragen dan ook een 

meer structureel antwoord en aanpassing (‘De Raad in de Staat’). 

 

Er is dus een harde noodzaak om te veranderen naar een economie en een ecologie die wel 

duurzaam zijn. Onze medeburgers en onze kinderen verdienen het! Burgers, bedrijven en overheid 

zijn aan zet. 

 

Naar Duurzaamheid: people-planet-profit 

Een voorbeeld hoe we in Nederland onduurzaam omgaan met de  natuurlijke rijkdom (‘planet’) is hoe 

onze welvaart decennia lang is opgestuwd met de opbrengsten van aardgas uit eigen bodem. In 

tegenstelling tot een land als Noorwegen hebben we deze "bonus" niet opgespaard en geïnvesteerd, 

maar grotendeels geconsumeerd.  

 

Op financieel gebied (‘profit’) zijn onze consumptieve bestedingen de afgelopen 20 jaar gebouwd op 

krediet. Het totaal van onze schulden is nu een veelvoud van ons nationale inkomen. Mede gezien de 

vergrijzing hebben we hiermee een grote last gelegd op de volgende generaties. We hebben geld 

uitgegeven dat onze kinderen nog moeten verdienen. 
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De manier waarop we onze welvaart verdienen legt ook een te groot beslag op onze planeet, onze 

ecologische voetafdruk is te groot. Dat gaat ten koste van het voortbrengingsvermogen (‘planet’). En 

dat beslag dat we op de planeet leggen is ook nog eens ongelijk verdeeld: wij maken bovengemiddeld 

gebruik van de aarde en dat gaat ten koste van de behoeften van anderen, de derde (‘people’) crisis. 

 

Als we onze welvaart willen behouden én doorgeven zullen we onze economie, inclusief ons 

financieel beleid, onze energiehuishouding en onze omgang met grondstoffen drastisch moeten 

veranderen, kort samengevat langs twee lijnen: 

● Van een lineaire naar een circulaire economie; 

● Van fossiele naar duurzame energie. 

 

Duurzaam de crisis uit 

Voorstellen hoe we langs deze twee lijnen ‘duurzaam de crisis uit’ kunnen komen werken we hierna 

uit. Dat doen we op twee niveaus, op een pragmatisch en op een structureel niveau: 

● Pragmatisch: Activiteiten/ Innovatieve projecten die op korte termijn bedrijvigheid en 

werkgelegenheid opleveren en tegelijk bijdragen aan duurzaamheid. 

 

● Structureel: ‘De crisis uit’ betekent ook de ecologische crisis oplossen. Dat betekent een 

fundamentele(re) aanpak, waarbij structurele stappen gezet worden richting a) een circulaire 

economie en b) een duurzame energiehuishouding. 
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.1.  Naar een Circulaire economie 

 

.A.  Maatschappelijke innovaties / Economische impulsen 

● Technologische kringloop 

Van ‘product’ naar ‘service’ via meer producten- en ketenverantwoordelijkheid. Betalen voor gebruik in 

plaats van voor eigendom. Lichturen i.p.v. lampen kopen, ‘loopuren’ i.p.v. tapijt, greenwheels-

autovervoer i.p.v. ieder zijn privé-auto. Dat maakt een Cradle-to-Cradle (C2C)-aanpak mogelijk die 

leidt tot grondstofbesparing en afvalreductie. Producenten zullen uit welbegrepen eigenbelang betere, 

schonere, efficiëntere en herwinbare producten gaan maken. Volgens McKinsey kan Europa daarmee 

voor zo’n 600 miljard per jaar aan grondstoffen besparen. 

Werk per bedrijfstak zo’n circulaire aanpak en daarbij nieuwe verdienmodellen die daarbij horen uit tot 

een roadmap. Start op basis daarvan innovatieve pilot-projecten. 

 

● Biologische kringloop 

De Biobased economy biedt geweldige kansen voor Nederland met zijn sterke Agro-sector 

(Wageningen), Chemie-sector en Logistieke sector (Rijnmond, Terneuzen). Chemie en productie 

worden zoveel mogelijk gebaseerd op groene grondstoffen, wel met een duurzaam karakter. 

Waardemaximalisatie volgens de waarden-pyramide is daarbij uitgangspunt: groene grondstoffen 

worden primair ingezet voor voedsel en geneesmiddelen, vervolgens voor chemische producten en 

materialen en tenslotte voor energiedoeleinden. Groene producten wordt zoveel mogelijk gebruikt 

volgens het cascadeprincipe. 

Er is inmiddels al een flinke sector aan het ontstaan. Er liggen al Actie- en Businessplannen (in het 

kader van het doorsnijdende TKI-BBE in het Topsectorbeleid). Biobased materialen, bioraffinage en 

teeltoptimalisatie zijn hierbij speerpunten. Deze actieplannen moeten tot uitvoer komen, groene 

bedrijvigheid moet een impuls krijgen, de biobased sector moet versterkt worden. Dat betaalt zich 

terug, Nederland verstevigt zijn koppositie. 

 

.B.  Beleidsimpulsen 

● Producentenverantwoordelijkheid 

Producenten moeten verantwoordelijk worden voor terugname en recycling/verwerking van het 

product na de levensduur. Een producentenverantwoordelijkheid moet worden ingevoerd of versterkt. 

 

● Beleidsaanpak producentenverantwoordelijkheid 

Hoe zorgen we dat die producentenverantwoordelijkheid wordt gerealiseerd en dat producten die 

verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk nemen?  

- We kunnen dat doen via wet/regelgeving en de verantwoordelijkheid opleggen. Soms is die 

wet/regelgeving al aanwezig (chemisch afval, Wet Milieubeheer met verplichting tot 
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energiebesparingsmaatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen). Dan komt het aan op 

handhaving. 

- Maar we kunnen het ook via een (nieuwe) aanpak die meer beroep doet op de eigen 

verantwoordelijkheid proberen te bereiken. Via positieve incentives, conditiesturing of een 

coöperatieve aanpak (transparante, feed-back, duurzaam als voorwaarde in concessies, gezamenlijke 

profilering e.d.) 

 

● Fiscale vergroening 

In het fiscale stelsel moeten de lasten verschuiven van arbeid naar grondstoffen en energie. Daar zal 

een prikkel vanuit gaan om zuiniger met grondstoffen en energie om te gaan en om meer te doen aan 

grondstofbesparing, hergebruik en recycling. We zouden een BTW bijvoorbeeld kunnen veranderen in 

een BOT (Belasting op Onttrokken Waarde). 

 

● Overheid launching customer 

Laat de overheid kan als launching customer van service-based bedrijven optreden: de overheid koopt 

geen producten meer in maar diensten (neem bijv. in aanbestedingen het recht op teruggave en 

vervanging na afloop van de levensduur). 
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.2.  Naar een Duurzame energiehuishouding 

 

.A.  Maatschappelijke innovaties / Economische impulsen 

● Energiebesparing in de (bestaande) bouw 

De duurzaamste energie is de energie die niet gebruikt wordt. Vooral in de (bestaande) bouw is een 

grote slag te slaan m.b.t. energiebesparing. Daar moet een grootschalig actieplan voor ingezet 

worden. Dat zal onmiddellijk bedrijvigheid en werkgelegenheid genereren. En de investeringen 

verdienen zich in korte tijd terug.  

Nieuwbouw dient energieneutraal te zijn, al eerder dan de huidige streefdatum 2020. De (afnemende) 

EPC wordt in het Bouwbesluit vastgelegd. Bestaande woningen moeten binnen 10 jaar allemaal op 

niveau C presteren. Een verplicht energielabel wordt ingevoerd, bij verkoop moet de woning tenminste 

C-niveau hebben, woningcorporaties mogen huurverhoging alleen doorvoeren als de woning voldoet 

aan C-niveau. De split-incentive barrière wordt definitief opgelost. 

 

● Energiebesparing in de industrie 

Ook in de industrie valt veel energie te besparen. Veel maatregelen die zichzelf terugbetalen worden 

(toch) niet doorgevoerd. Een goed warmtebeleid levert winst: benut afvalwarmte, benut lokale 

warmtebronnen (geothermie, WKO), koppel warmtevraag en –aanbod (Mijnwaterproject Heerlen). 

Procesintensificatie kan leiden tot veel efficiëntere productieprocessen, Hoogovens/Tata Steel werkt 

aan een nieuw staalproductie-proces met 80% minder CO2-uitstoot. 

Handhaving van de Wet Milieubeheer, die verplicht tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen 

die zich binnen 5 jaar terugverdienen, moet krachtiger gebeuren. De MJA’s Energiebesparing (Meer 

Jaren Afspraken) moeten een meer verplichtend karakter krijgen. 

 

● Zonne-energie / Smart grids 

Een Duurzame energiehuishouding zal een sterk decentraal karakter hebben. Een ontwikkeling die al 

in gang is. Mensen willen lokaal zelf hun energie opwekken en vormen energiecoöperaties. 

Zonnestroom nadert marktconformiteit (gridparity) en het TKI-Zon mikt al op 4000 MW in 2020 (nu 100 

MW). Decentrale productie vereist een slim net, pilots op dit vlak lopen. Hier ligt een grote potentie 

voor innovatie en lokale bedrijvigheid en Europese marktkansen, Nederland kan specialist en koploper 

‘smart grids in dichtbevolkte gebieden’ worden . Om de 4000 MW te realiseren is nu een meer markt- 

en implementatiegericht programma nodig. 

 

● Windenergie op zee 

Windenergie op zee is onmisbaar als element in een duurzame energiehuishouding en biedt 

geweldige kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. De Europese windsector (EWEA) verwacht 150 

GW wind op zee in 2030. Nederlandse bedrijven staan nu verdienend in de top-5 van de wereld 

(installatie en toelevering). Via het TKI-WOZ en een Green deal wordt nu ingezet op een 
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kostprijsdaling van 40% in 2020 en een proeftuin voor innovaties op zee (project ‘Leeghwater’). Om de 

positie van de sector te behouden en te versterken is nu zicht op een implementatietraject nodig, 

zodat een thuismarkt ontstaat. Daar vraagt de sector om. Daarvoor is nodig een SDE+-reservering 

voor de periode tot 2020, een netaanleg met geliberaliseerde kosten en een helder 

concessiesysteem. Dit kan een werkgelegenheid van 12.500 fte en een omzet van €6 miljard generen 

(volgens het TKI-WOZ). 

 

● Groen gas 

Groen gas van eigen bodem biedt perspectief op vergroening van de gassector. Boeren produceren 

via mestvergisting biogas, dat via groengas hubs ingevoerd kan worden in het gasnet. Regionaal 

vervoer in Friesland rijdt al op ‘agrarisch’ groen gas. In Nijmegen ook, waar het Afvalenergiebedrijf een 

biogasinstallatie installeerde nadat groen gas als eis in de OV-concessie opgenomen was. 

Biovergassing kan als innovatieve technologie voor verdere groei gaan zorgen. Er liggen plannen om 

van de huidige 30 miljoen m3/j groen gas door te groeien naar 3 miljard m3/j in 2030, 10% van het 

totale gasverbruik. De groen gas sector heeft nu al een omzet van €230 miljoen en een 

werkgelegenheid van 1500 fte. 

 

● WKK 

Nederland is een Europese koploper op het terrein van WKK, op industriële schaal en op kleine 

schaal (ontwikkeling micro-wkk). WKK zorgt al voor 40% van de elektriciteit. Deze koppositie staat 

echter op de tocht en heeft een goede tariefstelling nodig.  

[Nader uit te werken] 

 

.B.  Beleidsimpulsen 

● Gelijk speelveld creëren 

Het speelveld voor duurzame en fossiele energie moet gelijkwaardig worden: 

- Externe kosten moeten in de prijs opgenomen worden (en subsidies/ fiscale vrijstellingen op fossiele 

energie afgeschaft) 

- Het Europese ETS is een van de essentiële instrumenten om internationaal het speelveld te effenen. 

Alles moet in het werk gesteld worden om dit goed te laten functioneren. Zoniet, dan moet een CO2-

belasting (uitbreiding huidige kolenbelasting) of regulering via een CO2-plafond (bijv. 350 gCO2/kWh) 

als alternatief overwogen worden.  

 

● Energiebelasting hervormen  

De Energiebelasting moet omgevormd worden tot een echte duurzame energiebelasting: 

- grootverbruikers gaan meer betalen i.p.v. minder; maar voorkom een vlucht naar 

belastingparadijzen. 

- lokale zelfopwekkers van duurzame energie betalen geen energiebelasting. 

Doe dit geleidelijk om weerstand en vlucht naar buitenland en belastingparadijzen zoveel mogelijk te 

voorkomen. 
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● Aardgasbaten investeren 

Investeer de (resterende) aardgasbaten in structurele versterking van een duurzame 

energiehuishouding en van een circulaire economie. Via een Revolverend fonds of fiscale faciliteiten 

(bijv. vrijstelling winstbelasting) voor energiebesparings- en duurzame energie investeringen. 
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.3.  Algemeen 

 

● PvdA (Internationale) Duurzaamheidsagenda 

De PvdA moet een goede, lange termijn Duurzaamheidsagenda formuleren en ten uitvoer brengen, 

nationaal, binnen de EU en in internationaal overleg. De huidige Onduurzaamheid is bij uitstek een 

internationaal vraagstuk, waarbij (on)gelijke welvaartsdeling in het geding is, zowel tussen mensen nu 

als tussen de generaties nu en straks. Het gaat om a) eerlijke verdeling, b) eerlijke toegang tot 

grondstoffen, energie, water, land, c) excessen in de financiële wereld uitbannen en d) goede 

arbeidsomstandigheden internationaal.  

Duurzaamheid behoort dan ook één van de kern-waarden van de sociaal-democratie te zijn. Maar 

ontbreekt ten onrechte in de resolutie over het ‘Van Waarde’ project. 

 

● Duurzame landbouw en voedselvoorziening 

Naast de beschreven Biobased economy en Duurzame energiehuishouding is in Nederland de land- 

en tuinbouw, intensieve veeteelt en voedselsector een belangrijke belangrijke pijler. De huidige 

landbouw en voedselvoorziening kan niet duurzaam genoemd worden. Bestrijdingsmiddelen en 

mestoverschotten. Antibiotica en mega-stallen. Internationaal gesleep met voedsel en beesten. Dat 

moet anders, dat kan anders, daar liggen grote potenties voor Nederland. Ook in combinatie met 

natuur en landschap, maak haast met aanleg van de Ecologische hoofdstructuur, creëer 

natuurprojecten en werkgelegenheid, ontwikkel groene diensten die agrariërs kunnen leveren. 

 

● Nieuwe sturingsmechanismen? 

Duurzaamheid heeft nieuwe sturingsmechanismen nodig. De samenleving verandert en oude 

sturingsmechanismen (zoals verplichten) voldoen niet altijd meer.  

Wat zijn de meest geschikte sturingsvormen voor Duurzaamheid? Topdown of Bottomup? 

Wet/regelgeving of vrijwillig stimuleren? Verplichten of Verheffen (éen van de kernwaarden in het ‘Van 

Waarde’ project)? 

Het zal niet of/of zijn maar en/en. Wet/regelgeving blijven belangrijk, zeker in de (latere) fase als 

vernieuwingen opgeschaald moeten worden. Maar alleen wet/regelgeving werkt niet meer, we hebben 

proces- en systeeminnovaties nodig met gezamenlijkheid als sleutelwoord, zodat de verantwoordelijk-

heid bij mensen komt te liggen, waar die hoort,  en zodat die mensen dat ook zo beleven. 

En we hebben een veel integrale sturing nodig. We moeten economische, ecologische en sociale 

belangen veel meer koppelen. We moeten korte en lange termijn belangen meer koppelen.  

 

● De Energieke samenleving 

‘De verzorgingsstaat is voorbij, de energieke samenleving is aan zet’.  

Dat sluit aan bij het project  ‘Van Waarde’ en de kernwaarde Verheffing. Mensen doen het zelf, de 

verantwoordelijkheid ligt zo laag mogelijk, bottomup is de kracht. Dat betekent bijvoorbeeld: 
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- Coöperatieve aanpak: kan een krachtige motor voor lokale duurzaamheid zijn (bijv. auto-delen, 

lokale energiecoöperatie, broodfonds, zorg-inkoop). Laat de overheid dat stimuleren door een 

‘ruimtegevend’ beleid. 

 

- Regionale aanpak: geef de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s, Brainport, Energy 

Valley) een stimulerende rol m.b.t. regionale duurzaamheid. MinEZ moet de ROM’s versterken en 

ruimte geven om ondernemend te opereren. 

 

- Provincies en Ruimtelijke ordening: geef ruimte aan energiewinning in de regio (windenergie, 

zonne-akkers, bioteelt, groen gas productie). Doe dat door regionaal (de belangen van) sectoren te 

koppelen: energiewinning, natuurbeheer, recreatie, landbouw. 

 

- Woningcorporaties: zijn naast de boerencoöperaties een functionerend voorbeeld van coöperatief 

samenwerken. Zij kunnen en moeten een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van de 

gebouwde omgeving, dat moet een kerntaak zijn: energieneutrale nieuwbouw, bestaande woningen 

tenminste op C-niveau brengen. Als Woningcoöperaties, gezien de huidige politieke discussie, terug 

moeten naar hun kerntaken, dan moet Duurzaam er een van zijn en dienen ze daar zowel verplichting 

als ruimte voor te krijgen.  

 

- Diversiteit. De Energieke samenleving wordt gekenmerkt door een grotere diversiteit, weg van de 

uniforme schaalvergroting. Een grotere sociale diversiteit, culturele diversiteit en ook biodiversiteit. 

Van ecosystemen is bekend dat ze beter overleven naarmate ze meer diversiteit kennen. Zo is de 

Energieke samenleving misschien wel beter bestand tegen crises zoals de huidige. 

 

 

● De Overheids rol 

Ook in de Energieke samenleving heeft de overheid een belangrijke rol. Kort samengevat: meer 

mogelijk maken en meer grenzen stellen: 

 

- Visie en lange termijn strategisch beleid ontwikkelen op de Biobased economie, op een 

Duurzame energiehuishouding en op Duurzame landbouw. Geef bedrijven en burgers perspectief. 

 

- Geef ruimte aan duurzame, innovatieve ontwikkelingen en activiteiten. Dring juridische en fiscale 

beperkingen terug t.a.v. decentrale energieopwekking door particulieren en coöperaties terug. Geef 

ruimte aan duurzame bedrijvigheid, beperk de ruimte van bestaande machtstructuren, waar nodig. 

 

- Verplicht innovatieve producten en ontwikkelingen door wet/regelgeving, op het moment dat ze 

levensvatbaar, marktconform en ‘mainstream’ geworden zijn. Dat leidt tot opschaling van innovaties. 
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- Investeer als overheid in structuurversterking en de toekomst: een nieuwe grondstoffenhuishouding 

(Biobased economy) en een nieuwe energiehuishouding (Duurzame energie). Laat de overheid 

launching customer zijn voor duurzame producten en diensten. 

 

- Werk interdepartementaal, stem wet/regelgeving af: nu werkt men te vaak langs elkaar heen, en 

heeft nu regelmatig geen idee waar de ander aan werkt. Beleg de Biobased economy en een 

Duurzame energiehuishouding bij een coördinerend departement. 

 

● Draagvlak, educatie, vrijwilligers, jeugd 

Geen Duurzaamheid zonder maatschappelijk draagvlak. Mensen moeten Duurzaam maken. Dat is 

weer de kernwaarde Verheffing uit het ‘Van Waarde’ project. 

 

- Educatie: een constante inspanning is nodig om het draagvlak voor Duurzaamheid te verbreden en 

te versterken. Volwassenen, maar vooral ook de jeugd, het gaat om hun toekomst. Naast inzicht in 

duurzaamheid gaat het ook om een duurzame levensstijl, van ‘meer’ naar ‘beter’, van ‘consumeren’ 

naar ‘investeren in de toekomst’. Permanente Educatie is nodig, in school en buitenschools.  

 

- Vrijwilligers: de overheid decentraliseert en legt de verantwoordelijkheid bij de burger neer, de 

burger in de Energieke samenleving pakt die wel actief op. Maar laat de overheid die burger dan wel 

ruimte ervoor geven. Waardeer vrijwilligerswerk, schep in CAO’s ruimte voor vrijwillers-activiteiten e.d.  


