
Taken Themagroep Energie van PvdA Duurzaam versie 2012-08-29 

 

 

 

 
TAKEN THEMAGROEP ENERGIE  
 
Algemeen 
Duurzame energie op de agenda en in het partijprogramma van de PvdA krijgen en houden. 
Stimuleren dat er wordt nagedacht over energietransitie binnen de partij, de keuzes die we daarin 
kunnen maken en de maatschappelijke, ecologische en economische gevolgen daarvan. Daarbij 
vooral aandacht voor de vraag hoe we van ‘gelijk hebben’ komen tot ‘gelijk krijgen’. 
 
In het kader van beïnvloeding (zie plan van Aanpak dd 18 april) 

a) Bijdragen aan een volgend verkiezingsprogramma  
b) Schrijven van visies voor (middel)lange termijn: stappenplan voor 100% duurzame 

energieproductie in 2050, zoals bedoeld in PvdA verkiezingsprogramma, met nadruk op meest 
kansrijke stappen tussen nu en 2020; ontwikkeling rol fossiele brandstoffen; benutten 
mogelijkheden voor energie in de vorm van warmte en koude; energiebesparing en –
opwekking bij gebouwen, enz. 

c) Actief volgen van politici: commentaar op hun stukken; volgen van uitvoering 
verkiezingsprogramma; agenderen van onderwerpen die meer aandacht  verdienen, zoals de 
vraag in hoeverre Nederland een fossiele brandstof-land moet blijven.  

 
In het kader van netwerk (zie plan van Aanpak dd 18 april) 

d) Maken digitale nieuwsbrief voor alle geïnteresseerde partijleden met agenda van energie-
evenementen (binnen en buiten de partij) 

e) Maken van een lijst van partijleden die actief zijn op energiegebied (uiteraard alleen na 
instemming van betreffende personen) 

f) Maken van een databank met een lijst van deelonderwerpen met enige kerncijfers, 
literatuurverwijzingen, namen van experts, voorbeelden van bestaande en mogelijke 
toepassingen en factoren waarmee bij toepassing rekening moet worden gehouden. 
 

In het kader van discussie (zie plan van Aanpak dd 18 april) 
g) Organiseren discussiebijeenkomsten en workshops waarin milieu- maatschappelijke en 

technische zaken met betrekking tot energie aan de orde komen, en waarin ook experts 
uitgenodigd worden. 

h) Opzetten ( in overleg met WBS) van een helpdesk voor het “doorrekenen” van plannen van 
locale en andere politici. Bij doorrekenen moet je denken aan: hoeveel energie- 
duurzaamheidswinst behaald wordt; hoeveel tijd daarvoor nodig is; welke investering nodig is; 
welke opbrengst in geld; wat de rol is van belastingen; welke wet- en regelgeving nodig is, 
e.d.. Uiteraard kan de themagroep dat niet zelf doen, maar we kunnen contacten leggen bij 
instanties die dat mogelijk wel kunnen (universiteiten; onderzoeksinstituten; Clingendaal). 


