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Aanwezigen: Wieger Harkema, Wietske ter Veld, Maarten de Groot, Jaap Kolpa, Susan An-
driesen, Johan van Zwet, Jos Oude Elferink, Peter de Boer, Bart Verhagen, Kees van Scherpen-
zeel, Hans Opschoor, Egbert de Vries, Bas Roels, Bas van Drooge en Rolf Steenwinkel (+ twee 
personen waarvan naam niet bekend).  
 
Rolf Steenwinkel heet iedereen welkom op deze avond waarin de vraag centraal staat hoe 
verder met duurzaamheid binnen de PvdA. We kijken daartoe terug op afgelopen jaren en 
we kijken vooruit: naar welke thema’s van belang zullen zijn en hoe ons als PvdA Duurzaam 
te organiseren. 
 
Is de PvdA sinds 2012 nu echt duurzamer geworden of niet? 
Bas Drooge geeft aan dat er wat hem betreft veel bereikt is in het denken over duurzaam-
heid. Dat is allemaal terecht gekomen in het verkiezingsparagraaf. die op het vlak van eco-
nomie en fiscaliteit echt integraal duurzaamheid in zich heeft. Dat is te danken aan Melkert, 
Nijboer, Duivestein en Samsom (en hijzelf natuurlijk). Evenwel zit het duurzaamheid denken 
bij een hoop partijleden gewoon niet top of mind. Ze zijn er niet groot mee geworden en 
maken bepaalde logische gevolgtrekkingen dan ook niet, eerder schieten ze in middeleeuw-
se angst reflexen: dat verduurzamen banen kost. De opgave volgens Bas is om de mensen 
binnen de partij te veranderen. Daar is echt een PvdA verhaal op duurzaam voor nodig waar-
in centraal staat dat het ook sociaal moet zijn (en economische haalbaar, maar dat borgen 
andere partijen ook al). 
 
Wat zou de agenda wat betreft duurzame ontwikkeling de komende vier jaar moeten zijn? 
Hans Opschoor is een van de auteurs van de WNS publicatie ‘Rood-groene politiek voor de 
21e eeuw’. Hij neemt ons mee naar een van de suggesties uit dat boek. Een ombudsman 
voor toekomstige generaties. Duurzaamheid is bij uitstek een vraagstuk voor de lange ter-
mijn en kan in het licht van rechten van en voor toekomstige generaties goed geagendeerd 
worden. Daarmee organiseren we ook spreekbuis voor tal van natuur- en milieuorganisaties 
en andere ngo’s. Want via een wettelijke geborgde ombudsman komen onderwerpen mak-
kelijker op de agenda in Den Haag. 

Andere onderwerpen uit de zaal: echt inzetten op het borgen van belangen van mid-
den- en lagere inkomensgroepen en voorstellen ontwikkelen waarin zijn voordeel genieten 
van verduurzamen. Verwarming van huizen moet fossielvrij worden, maar hoe dat te organi-
seren? Alle opties die er zijn hebben een ‘maar’. De gemeente zouden geholpen moeten 
worden met een strategie om landelijk per wijk te bepalen wat de beste opties is dan van 
onderaf de benodigde infrastructuur te gaan organiseren komende decennium. Rijk, provin-
cie en gemeenten moeten daarin samenwerken.  

Een koolstofheffing en dividend invoeren omdat daarmee de markt bewogen wordt 
naar fossiel vrij zonder dat het lagere en middeninkomens raakt. Met deze bronheffing 
wordt de uitstoot van CO2 teruggebracht en door de opbrengst van de heffing in de vorm 
van lagere lasten op arbeid terug te geven gaat de economie ook nog eens beter werken.  
Het volgende kabinet zal te maken krijgen met nieuwe klimaatvoorspelling van het IPCC in 
2018 en in 2019 een nieuwe KNMI scenario voor Nederland. Dat zal met grote waarschijn-



lijkheid de gevolgen van klimaatverandering nog prominenter op de politieke en maatschap-
pelijke agenda zetten. In 2020 moet besloten worden over een nieuwe deltaprogramma, dat 
is hoe om te gaan met die voorspellingen, van meer dan 1 meter zeespiegelstijging. Daar 
moeten we en sociaal democratisch antwoord op hebben, want heeft grote kans om de ar-
meren meer te raken dan de rijkere. In Nederland maar zeker ook tussen landen, denk aan 
delta’s als Bangladesh en Birma. 
 Bas van Drooge merkt op dat in het verkiezingsprogramma een stevige duurzaam-
heidsagenda is opgenomen, dit is een prima agenda voor de komende jaren.  
 
Hoe laten we de fractie van 9 in de Tweede Kamer bij de uitvoering van deze agenda een 
prominente rol spelen?  
Bas Roels schetst een voorstel hoe het bestuur denkt de komende jaren te kunnen werken. 
Uitgangspunt is dat PvdA Duurzaam het debat over duurzaamheid binnen de partij te facili-
teren. De PvdA leden zijn daarbij aan zet, in een heen en weer tussen hen en PvdA bestuur-
ders en politici. Evenwel is er vooralsnog maar een heel klein groepje PvdA leden actief, dus 
de mogelijkheden zijn erg beperkt. Voorstel is daarom om focus te leggen op de Tweede 
Kamerfractie en met de twee (of drie) Tweede Kamerleden met de meest relevante porte-
feuille voor duurzaamheid twee keer per jaar een gesprek te organiseren. In dat gesprek 
brengen we namens de leden onze ideeën en zorgen over. Deze halen we op door vier (of 
zes) keer per jaar een debatavond te organiseren waarin we met de leden van de PvdA deze 
punten ophalen. Op deze avonden kunnen we ook sprekers (van buiten) uitnodigen en van 
te voren met Tweede Kamerleden en andere de thema’s bepalen. Van al deze bijeenkom-
sten maken we goed leesbare verslagen die we ook in kunnen zetten om breder binnen de 
partij de discussie te delen en hopelijk meer mensen actief te krijgen binnen PvdA Duur-
zaam. We beïnvloeden zo direct een aantal van onze politici, we creëren ideeën, activeren 
de leden en maken hopelijk interessante promotie zodat de groep actieve leden groeit. 
Reacties uit de zaal zijn overwegend positief, gegeven de beperkte capaciteit ook. Zorg is wel 
dat in plaats van Den Haag misschien gemeente en provincies wel belangrijker zijn om je op 
de richten. Die groep is alleen wel veel groter en moeilijke te bereiken. Volgend jaar zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen, wat doet PvdA Duurzaam daaraan? Met het CLB of zelf een 
duurzaamheidsparagraaf opstellen voor lokale politiek? Een aantal aanwezigen wijst erop 
dat startpunt een overkoepelend verhaal of appel op duurzaamheid en sociaal democratie 
zou moeten zijn. Anders verval je in inhoud en lijstjes standpunten. Nu is er net een dik boek 
geschreven over groene  politiek in de sociaal democratie, daar zou dat uit te destilleren 
moeten zijn. Een opdracht voor een van de auteurs? Niet te veel op de Tweede Kameragen-
da focussen want een kleinere fractie zal daar ook veel meer ad hoc in gaan acteren. Richt je 
met name ook op Asscher. Open het externe netwerk, andere NGO’s en toonaangevende 
denkers. Organiseer een creatief forum waar ideeën worden ontwikkeld op duurzaamheid 
die sociaal zijn en draag dien dan uit. Ook met actie en media, niet alleen stukken schrijven. 
Een goed voorstel hoe dit op te pakken is ook financiering voor vanuit het partijbestuur. Tot 
slot wordt nog samenwerking met de JS en DOPP genoemd om verder te brengen. 


