
>

>>

Jongerenadvies klimaatbeleid / enter the website >>

ju
ni

 2
01

3

http://klimaatadvies.weebly.com/


2

>

>>

>

>>

>

>>

Nederland kan duurzamer! Door de klimaatvisie als overheid zelf in praktijk 
te brengen wordt het beleid versterkt. Een goede 
argumentatie voor het gekozen beleid en met 
het betrekken van relevante groepen, zorgt voor 
bewustzijn en kennis bij burgers en bedrijven. 

BELEIDSPUNTEN 
1. Transparantie
• Zichtbaarheid
2. Consistentie
• Sterk SDE-beleid 
3. Grenzen stellen
• Bodemprijs CO2

• Veeleisender zijn
4. Ambitie tonen
•  Hoog ambitieniveau
• Doelen stellen
5. Interactie 
• Open data
6. Draagvlak creëren
•Initiatief stimuleren
7. Samenwerkingsverbanden 
• Stakeholders
• Nationaal  & Internationaal 

De trend beweegt zich van bezit naar gebruik. Als 
producten eigendom blijven van de producent, wordt 
het lucratief om na te denken over de toekomst 
van het product en de materialen waaruit het is 
opgebouwd. Verspilling dient te worden vermeden. 
Dit geldt voor materialen en energie, maar ook voor 
de gebouwde omgeving en de menselijke kwaliteiten.

BELEIDSPUNTEN 
1. Kringlopen sluiten
• Demontabel & monomateriaal
• Circulair aanbestedingsbeleid 
• Reststromen gebruiken
• Benutten kwaliteiten
2. Hernieuwbare energie 
• Fossiele subsidies afbouwen
• Investeren in hernieuwbaar

start leiderschap cyclisch
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Netwerken fungeren als drager voor de 
maatschappij. Slimme systemen en netwerken 
bieden kansen voor optimalisatie, efficiëntie en 
innovatie. De maatschappij raakt verder met elkaar 
verbonden. Technologische ontwikkelingen maken 
nieuwe verbindingen mogelijk – tussen systemen, 
tussen mensen, tussen bedrijven, tussen overheden 
en onderling. De energietransitie is gebaat bij deze 
verbindingen. De overheid neemt een faciliterende 
en ontzorgende rol aan. Coalities van organisaties 
kunnen de transitie voorwaarts duwen.

BELEIDSPUNTEN 
1. Energienetwerk toekomstbestendig
• Pensioenfondsinvesteringen 
• Internationale load balancing 
• Gelijkstroom-netwerken 
• Benutten restwarmte
2. Slimme waterzuivering
• Water gescheiden opvangen
• Grondstofwinning uit afvalwater
3. Logistieke integratie
• Gebiedsaanbesteding goederenvervoer
4. Openbaar vervoer op maat
• Mobiliteitspas
• OV als werkplek
5. Infrastructurele verbindingen
• Knooppunten verdichten
• Regionale hubs
• Glasvezelnetwerken

Voedselproductie heeft impact op het klimaat. De 
productie van vlees draagt bijvoorbeeld bij aan 
uitstoot van broeikasgassen. Om deze impact te 
verminderen is er een belangrijke rol weggelegd voor 
de overheid en de voedingsindustrie. Er valt te denken 
aan goede voorlichting, een gevarieerd aanbod en 
strikte regelgeving. Minder vleesconsumptie en 
meer biologisch zijn twee grote trends waar de 
overheid op in moet spelen om toekomstige gevaren, 
zoals voedseltekorten in andere delen van de wereld 
en antibioticaresistentie, tegen te gaan.

BELEIDSPUNTEN 
1. Verspilling verminderen
• Regelgeving
2. Stalgrootte 
• Megastallen 
3. Vleesconsumptie
• Alternatieven stimuleren
• Schijf van vijf herzien
4. Biologisch voedsel
• Stimuleringsprogramma biologische boeren
5.  Biodiversiteit  borgen
• Monoculturen voorkomen

De basis voor een samenleving en essentieel 
voor een kenniseconomie is educatie. Kwalitatief 
goede docenten met kennis en bewustzijn van 
duurzaamheid, creëren een kettingreactie. De lesstof 
en omgeving kunnen de leerlingen verder stimuleren. 
Door duurzaamheid te verankeren in educatie, wordt 
het verankerd in de samenleving. Kennis maakt het 
voor mensen mogelijk zich te ontwikkelen en deel te 
nemen aan de duurzaamheidstransitie. 

BELEIDSPUNTEN
1. Duurzaam Onderwijs
• Duurzame competenties 
• Inspirerende duurzame leeromgeving
• Duurzame lesstof
• Toekomstige oplossingen in praktijkonderwijs
• Green skills, wereldburgerschap en de arbeidsmarkt
2. Kenniseconomie
• Duurzame kennis exporteren
3. Participatie
• Overheid, burgers en bedrijven

netwerk voedsel educatie
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De prijs van een product bevat zelden de ‘werkelijke’ 
kosten - die komen nu bij volgende generaties 
te liggen. Door de (klimaat)impact van de 
totstandkoming en gevolgen van een product ook in 
de prijs door te voeren, wordt het mogelijk om een 
eerlijker speelveld te verkrijgen voor producten.

BELEIDSPUNTEN
1. Gebruiker betaalt
• Kilometerheffing invoeren
• Reiskosten 
• Degressieve energiebelasting afschaffen
• Heffing op grondstoffen in plaats van op arbeid
2. Externe kosten in prijs
• Herstel ETS & regionale fall-back optie
• Kostprijsberekening aanpassen

Nederland is niet los te zien van de rest van de 
wereld. Klimaatverandering voltrekt zich los 
van landsgrenzen. Publieke goederen zijn van 
grensoverschrijdend belang en dienen dan ook 
gezamenlijk te worden beschermd. Energie- en 
klimaatbeleid moet worden vormgegeven in de 
context van ontwikkelingen in het buitenland. 
Daarnaast dienen problemen met mondiale impact 
ook vanuit Nederland aangepakt te worden. 
Nederlands beleid  kan zich onder andere door 
internationale handel elders duurzaamheid 
stimuleren.

BELEIDSPUNTEN 
1. Ontwikkelingssamenwerking
• Ambitie en bereidheid tot actie tonen
• Kennis en technologie delen
• Ambitie in Europa
• Duurzame ontwikkelingsagenda na 2015
2. Publieke goederen
• Vervuiling aanpakken
• Natuurgebieden beschermen

We are part of the solution! 
Are you?

waarde eenheid actie
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Nederland kan duurzamer, daarvan worden we ons meer en meer bewust. 
De ambitie is om in 2050 een duurzaam Nederland te hebben gerealiseerd. 
Maar op welke manier willen we ons land gaan ontwikkelen om die 
duurzaamheidsslag te maken? Een heldere structuur maakt dat Nederland 
verder kan bouwen aan een duurzame toekomst. Door een consistent en 
transparant beleid wordt het voor andere partijen mogelijk aan te sluiten 
bij het doel van de overheid en te participeren bij het verduurzamen van 
Nederland. De basis voor een duurzame samenleving wordt aan de hand van 
zeven begrippen kort toegelicht. Deze begrippen leggen dwarsverbanden, 
want systeemdenken is immers essentieel voor een duurzame visie.

Een aantal maatregelen is gemakkelijk door te voeren, anderen vergen een 
systeemsverandering. De periode tot 2030 is nodig om de veranderingen 
in het systeem te integreren. Het is belangrijk het einddoel voor ogen te 
houden, zodat alles wat wordt gedaan, bijdraagt aan het realiseren van het 
einddoel: een duurzaam Nederland!

We are part of the solution! Are you?

>

>>

start
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1. Transparantie
• Zichtbaarheid
Benut het digitale tijdperk: aan de hand van apps, 
sociale media, websites, (digitale) campagnes 
zichtbaar maken wat er gebeurt op het gebied van 
klimaat & duurzaamheid. Durf je open te stellen, 
alleen dan kun je echt betrouwbaar zijn als overheid 
en zullen mensen bij je beleid aansluiten. 

2. Consistentie
• Sterk SDE beleid
Inzichtelijk en transparant maken wat wordt 
gesubsidieerd, en alle (in)directe subsidies op 
fossiele brandstof afbouwen. Zet als overheid 
een duidelijke stip aan de horizon: een duurzame 
energietoekomst. Maak duidelijk waar je voor kiest 
en stimuleer dat in het beleid. Een voortdurend 
wisselend SDE-beleid schept een wankel 
investeringsklimaat, waar bedrijven, particulieren 
en ondernemers veel last van hebben.

3. Grenzen stellen
• Bodemprijs CO2
Toon leiderschap en geef daarbij duidelijk grenzen 
aan. Stel - bijvoorbeeld in samenwerking met 

bedrijfsleven en welwillende landen in Europa - een 
effectieve en eerlijke bodemprijs voor CO2 in. 
• Veeleisender zijn
Stel grenzen voor de partijen met wie je in zee gaat: 
investeringen in de fossiele sector zijn passé. 

4. Ambitie tonen
• Hoog ambitieniveau
Zet door en stel doelen zo hoog mogelijk, maar 
altijd realistisch en wetenschappelijk onderbouwd. 
Bijvoorbeeld nieuwbouw minimaal energieneutraal. 
• Doelen stellen
Definieer tussenstappen én einddoel; >16% in 2020, 
>30% in 2030, 100% in 2050.

5. Interactie
• Open data
Zorg voor een goede open standaard (Open311), 
dit systeem vormt een laag tussen de overheid en 
de verschillende apps. De overheid kan dan op één 
plek informatie geven dan wel verkrijgen, terwijl de 
burger uit een groot aantal apps kan kiezen. 

6. Draagvlak creëren
• Initiatief stimuleren

leiderschap

Nederland barst van de energie en duurzame 
ideeën. Laat deze initiatieven tot bloei komen door 
veelbelovende starters financieel of via wetgeving 
te supporten. Hier zit veel kracht in Nederland: dit 
verdient een zetje vanuit de overheid, uiteindelijk 
worden we er allemaal beter van en wordt het de 
overheid makkelijker gemaakt: we are all part of the 
solution!

7. Samenwerkingsverbanden
• Stakeholders
Met een thema als klimaat kan de overheid absoluut 
niet altijd alleen aan de slag. Betrek daarom alle 
stakeholders, zowel in consultaties en dialoog, als in 
(onverwachte) samenwerkingsverbanden. Maar ook 
op het gebied van actie: CO2-belasting zal ook voor 
grootverbruikers en impactvolle sectoren zoals voor 
scheep- en luchtvaart moeten gelden.
• Nationaal & Internationaal
Analyseer het speelveld en zet in op vooruitgang, 
ambitie en actie. Zowel nationaal in partnerships 
met (Nederlandse) bedrijven is veel te winnen, 
als op internationaal gebied in progressieve 
samenwerkingsverbanden, zoals de Cartagena-
groep bij de UNFCCC.
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BEST PRACTICES

iedere afbeelding  linkt naar een website

topic / open data topic / Cartagena topic / duurzame energie

>

>>
topic / Bhutan

http://reregions.blogspot.nl/2010/03/samsoe-denmark.html
http://open311.org/2009/09/open311-is-a-specification-for-an-open-platform/
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/798bhutanreport.pdf
http://www.pacificclimatechange.net/index.php/glossary/glossary/34/Cartagena%20Group
http://open311.org/2009/09/open311-is-a-specification-for-an-open-platform/
http://www.pacificclimatechange.net/index.php/glossary/glossary/34/Cartagena%20Group
http://reregions.blogspot.nl/2010/03/samsoe-denmark.html
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/798bhutanreport.pdf
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1. Kringlopen sluiten
• Demontabel & monomateriaal
Maak hergebruik eenvoudig: stimuleer het gebruik 
van monomaterialen en demontabele constructies. 
Dit geldt voor al het fysieke dat we om ons heen 
zien. Stel dit als norm voor verpakkingsmateriaal 
van producten. Gebruik het voor het verlenen van 
bouwvergunningen. Stimuleer de EU om het op te 
nemen in de EcoDesign-normen voor apparatuur.
• Circulair aanbestedingsbeleid
Het aanbestedingsbeleid van de overheid is een 
krachtig instrument om ketens te verduurzamen. 
Stel circulaire oplossingen en cradle-to-cradle als 
uitgangspunt bij aanbestedingen. De overheid kan 
als launching customer fungeren van dergelijke 
business modellen. 
• Reststromen gebruiken
Gemeenten en provincies kunnen faciliteren met 
ruimtelijk beleid en verbinden in de ontwikkeling van 
kringlopen, waarbij het afval van de ene producent, 
grondstof voor de andere producent is. 
• Benutten kwaliteiten
In tijden waarin de werkloosheid toeneemt, is het 
van belang de kwaliteiten niet verloren te laten gaan. 

2. Hernieuwbare energie
• Fossiele subsidies afbouwen
De overheid moet zo snel mogelijk alle (in)directe 
subsidies voor fossiele brandstoffen elimineren en 
geen nieuwe fossiele projecten opstarten. Wees 
consistent, duidelijk en kies voor duurzaam! Dan 
volgen ook bedrijven en maatschappij. 
• Investeren in hernieuwbaar 
In de circulaire economie is er geen plaats voor 
fossiele brandstoffen.  Als schaliegas al verantwoord 
gewonnen kan worden, dan moet het niet leiden tot 
meer gas en het niet behalen van hernieuwbare 
energiedoelstellingen. Investeer in duurzame 
energieprojecten met veel potentie, waarmee 
Nederland kan uitblinken. Energie Beheer Nederland 
moet een andere rol krijgen. Olie-investeringen 
van Energie Beheer Nederland moeten worden 
geherinvesteerd in hernieuwbare energie. 
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BEST PRACTICES

iedere afbeelding  linkt naar een website

>

>> topic / circulaire economie topic / kwaliteiten benutten topic / van product naar diensttopic / duurzame energie

http://missionpossible.greenpeacephp.nl/
http://turntoo.com/
http://www.nederlandwordtanders.nl/new/
http://www.lighting.philips.nl/pwc_li/nl_nl/connect/Assets/downloads/service_gemeente.pdf
http://turntoo.com/
http://www.nederlandwordtanders.nl/new/
http://www.lighting.philips.nl/pwc_li/nl_nl/connect/Assets/downloads/service_gemeente.pdf
http://missionpossible.greenpeacephp.nl/
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netwerk

1. Energienetwerk toekomstbestendig
• Pensioenfondsinvesteringen
Smart grids zijn nodig om decentraal opgewekte 
elektriciteit optimaal te kunnen benutten. De uitrol 
is kostbaar. Pensioenfondsen zouden daarom als 
investeerder toegestaan moeten worden.
• Internationale load balancing
Internationale verbindingen geven mogelijkheden 
tot verbeterde load balancing. Een verbinding 
met het Verenigd Koninkrijk zou tot een nog beter 
netwerk leiden.
• Gelijkstroom-netwerken
Onderzoek naar gelijkstroom-netwerken is nodig 
voor efficiënt transport over lange afstanden.
• Benutten restwarmte
Bij nieuwbouw- en renovatievergunning de benutting 
van restwarmte en energiebesparing een verplicht 
criterium laten zijn.

2. Slimme waterzuivering
• Water gescheiden opvangen
Schoon drinkwater produceren vergt steeds meer 
tijd en geld. Door regen-, grijs- en zwartwater 
gescheiden op te vangen, wordt het mogelijk om het 
water efficiënter te zuiveren.

• Grondstofwinning uit afvalwater
Urine heeft een grote impact op het waterzui-
veringsproces. Door dit apart op te vangen, is 
het te benutten als grondstof voor kunstmest of 
voor energieopwekking, in plaats van dat dit het 
waterzuiveringsproces troebleert. 

3. Logistieke integratie
• Gebiedsaanbesteding goederenvervoer 
Goederen zouden efficiënter gedistribueerd kunnen 
worden als ze per gebied, bijvoorbeeld binnensteden, 
aanbesteed zouden worden. Het Ministerie van 
Infrastructuur & Milieu moet hierover het gesprek 
aangaan met verladers (EVO). 

4. Openbaar vervoer op maat
• Mobiliteitspas
De steeds zichtbaar wordende deelautoconcepten 
zijn een primair voorbeeld van circulaire oplossingen 
en nieuwe netwerken. De uitrol hiervan gaat hand in 
hand met mobiliteitspassen die tot alle modaliteiten 
toegang geven en kosten afrekenen. Om wisselen 
tussen modaliteiten aantrekkelijk te maken voor het 
algemene publiek, slim te reizen en autobezit minder 
vanzelfsprekend te laten zijn, is een uitbreiding van 

de OV-chipkaart nodig. Met dezelfde kaart moet je 
gemakkelijk kunnen overschakelen op elektrische 
deelauto’s en flexwerkplekken bij OV-knooppunten. 
De uitvoering kan de overheid uitbesteden aan 
TransLinkSystems en andere marktpartijen. 
• OV als werkplek
Efficiënt klimaatneutraal reizen stimuleren door het 
OV als werkplek te benaderen: flexwerkplekken op 
stations, blijvend gratis wifi-internet, oplaadpunten 
en brede tafels in de trein, speciale werkplekwagons. 

5. Infrastructurele verbindingen
• Knooppunten verdichten
Het verdichten van knooppunten ten behoeve van 
wonen, werken, recreëren en vervoer is focus in 
beleid en zal dit moeten blijven. Het is nodig dat 
bestemmingsplanwetgeving aangepast wordt. Er 
moet meer flexibiliteit mogelijk zijn en minder aan 
rigide structuren en modellen vastgehouden worden. 
• Regionale hubs
Regionale hubs creëren interactie tussen innovatief 
MKB en grootschalige industrie.
• Glasvezelnetwerken 
Glasvezelnetwerken stimuleren om te zorgen voor 
lokaal/thuis werken en daarmee mobiliteit beperken.
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BEST PRACTICES

iedere afbeelding  linkt naar een website

>

>>

topic / energie topic / vervoer topic / regionale netwerkentopic / water

http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Chair-groups/Agrotechnology-and-Food-Sciences/Subdepartment-of-Environmental-Technology/Research/Reusable-Water.htm
http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/plas-van-ambtenaren-omgezet-in-elektriciteit.8846720.lynkx
https://www.xximo.com/
http://duurzaamdoor.nl/
http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/plas-van-ambtenaren-omgezet-in-elektriciteit.8846720.lynkx
https://www.xximo.com/
http://duurzaamdoor.nl/
http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Chair-groups/Agrotechnology-and-Food-Sciences/Subdepartment-of-Environmental-Technology/Research/Reusable-Water.htm
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voedsel

1. Verspilling verminderen
• Regelgeving
In het binnenland kunnen er twee grote 
slagen gemaakt worden door criteria rondom 
houdbaarheidsdata te normaliseren, supermarkten 
te verplichten niet verkocht voedsel naar de 
voedselbank te brengen of een andere nuttige 
invulling te geven en horecaregels op het gebied van 
(vegetarisch) voedsel versoepelen. Internationaal 
moet Nederland gaan lobbyen voor regelgeving 
tegen dumping van voedsel.

2. Stalgrootte 
• Megastallen
Megastallen op zichzelf zijn geen probleem, mits 
er streng gecontroleerd wordt op aanwezige 
voorzieningen ten aanzien van ziektepreventie, 
dierenwelzijn, isolatie, afhandeling reststromen, 
energiegebruik, etcetera. Door transparante vergun-
ningeisen, inclusief innovatieverplichting, kunnen de 
stallen gecontroleerd worden gebouwd en waarde 
toevoegen aan de productieketen. Daarnaast is het 
nodig bewustzijn bij bevolking te creëren over de 
voordelen van schaalgrootte en verder onderzoek te 
laten doen naar de risico’s van megastallen.

3. Vleesconsumptie verminderen
• Alternatieven stimuleren
Langzaam maar zeker komt de trend van de 
flexitariër op. Om deze positieve ontwikkeling 
in een stroomversnelling te brengen kan een 
voedselcampagne over de milieubelasting van 
vlees en/of de grote variatie aan andere eiwitrijke 
producten daar een bijdrage in leveren.
• Schijf van vijf herzien
De schijf van vijf heeft aanpassing nodig: het 
adviseert nu onnodig vlees met een te hoge inname 
van dierlijke eiwitten en vetten tot gevolg. Zuivel heeft 
bovendien een slechte werking op het darmstelsel. 
Vlees en zuivel horen dus strikt genomen niet thuis 
op de schijf van vijf, of uitdrukkelijk vermeld als 
product dat niet voor elke dag is bedoeld. 

4. Biologisch voedsel 
• Stimuleringsprogramma biologische boeren
Het gevaar van antibioticaresistentie is een 
toekomstig probleem waar we de omvang niet van 
kennen. Om deze reden en de mogelijke gevaren van 
pesticiden die worden gebruikt bij de “gewone” teelt, 
kan een stimuleringsprogramma ervoor zorgen om 
boeren om te laten schakelen naar biologische teelt.

5.  Biodiversiteit borgen
• Monoculturen voorkomen
Monoculturen zijn een gevaar voor de biodiversiteit. 
Daarom moeten deze worden voorkomen door 
regelgeving of een integraal onderdeel worden van 
een stimuleringsprogramma voor de omschakeling 
naar biologische teelt.
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BEST PRACTICES

iedere afbeelding  linkt naar een website

>

>>

topic / biologisch voedsel topic / voedselverspilling topic / vleesvervangertopic / lokaal voedsel

http://www.willemendrees.nl/
http://www.bionext.nl/
http://www.toogoodtowaste.nl/
http://www.devegetarischeslager.nl/
http://www.bionext.nl/
http://www.toogoodtowaste.nl/
http://www.devegetarischeslager.nl/
http://www.willemendrees.nl/
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educatie

1. Duurzaam onderwijs
• Duurzame competenties
Duurzame competenties, zoals systeemdenken, 
integreren in het docentenonderwijs door de 
leerdoelen aan te passen, zodat de kennis kan 
worden overgedragen aan de leerlingen.
• Inspirerende duurzame leeromgeving
Initiatieven stimuleren om een duurzame 
leeromgeving te creëren, zoals een klimaat-neutraal 
gebouw, afvalscheiding en duurzame catering. 
Door het verduurzamen van de leeromgeving 
krijgen leerlingen in het dagelijks leven mee wat 
duurzaamheid echt betekent in de praktijk en zorgt 
bovendien voor extra bewustwording.
• Duurzame lesstof
In het onderwijs komt duurzaamheid op 
verschillende manieren terug in de lesstof 
zelf: in cases, rekenvoorbeelden en stages. De 
eindtermen van ANW en maatschappijleer meer 
focussen op respectievelijk klimaatverandering en 
wereldburgerschap.
• Toekomstige oplossingen in praktijkonderwijs
Competenties als systeemdenken, circulaire 
economie en andere economische modellen, 
kennis en toepassen van duurzame technieken is 

cruciaal voor het praktijkonderwijs; uiteindelijk zijn 
dat de mensen die daadwerkelijk zonnepanelen 
gaan installeren. Deze komen tot uiting in nieuwe 
leerdoelen.
• Green skills, wereldburgerschap en de 
arbeidsmarkt
Verplichte jaarlijkse projectweek op de middelbare 
school instellen rondom duurzaamheid en/of 
wereldburgerschap, om bewustzijn onder leerlingen 
te vergroten over de wereld waarin zij straks terecht 
gaan komen en zullen gaan werken.

2. Kenniseconomie
• Nederland als kenniseconomie
Om de kenniseconomie te stimuleren kan een 
gunstigere studiefinancieringsregeling voor oplei-
dingen met een duurzaam en innovatief karakter 
worden ingesteld. Daarnaast de topsectoren meer 
naar het buitenland uitdragen om aan bekendheid 
te winnen. 

3. Participatie
• Overheid, burgers en bedrijven
Door het actief betrekken en benaderen van 
burgers, bedrijven en kennisinstituten worden de 

klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen een 
gemeenschappelijk doel. Met het doorzetten van 
programma’s als Duurzaam Door en Green Deals, het 
uitschrijven van prijsvragen en wedstrijden, en het 
financieren van onderzoek naar duurzaamheid in 
een breed spectrum van sectoren, wordt het delen 
van dit gemeenschappelijk doel gestimuleerd.
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BEST PRACTICES

iedere afbeelding  linkt naar een website

>

>>

topic / docenten topic / onderwijs topic / transitietopic / onderwijs

http://www.klimaatonderwijs010.nl/
http://www.duurzamepabo.nl/
http://groenegeneratie.nl/
http://www.nederlandintransitie.nl/
http://www.duurzamepabo.nl/
http://groenegeneratie.nl/
http://www.nederlandintransitie.nl/
http://www.klimaatonderwijs010.nl/
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>

>>

waarde

1. Gebruiker betaalt
• Kilometerheffing invoeren
Vervanging van de motorrijtuigenbelasting door 
een kilometerheffing op basis van CO2-uitstoot en 
spits/dal-gebruik, creëert bewustzijn van handelen. 
Deze heffing kan zich ook doorvertalen naar andere 
modaliteiten, zoals schepen. 
• Reiskosten
Duurzaam vervoer zoals fiets, OV en elektrische auto 
belonen door alleen dan reiskosten te vergoeden.
• Degressieve energiebelasting afschaffen
Degressieve energiebelasting werkt regelrecht de 
business case voor energiebesparing tegen. Een 
compensatiefonds voor de energie-intensieve 
industrie, op basis van verplichte herinvestering 
in energiebesparing, kan onderdeel zijn van de 
afschaffing.
• Heffing op grondstoffen in plaats van op arbeid
Mensen aan het werk, koopkrachtgroei  en de 
uitputting van grondstoffen minimaliseren door 
een heffing op grondstoffen in plaats van op arbeid 
kan. Dit principe dient zich terug te vertalen in een 
aangepast, liefst Europees, belastingstelsel. Hierbij 
kan onderscheid worden gemaakt tussen virgin 
materials en gerecycelde materialen. 

2. Eerlijke prijs
• Herstel ETS & regionale fall-back optie
De prijs van CO2 uitstoot zal omhoog moeten om te 
compenseren voor de daadwerkelijke exerne kosten. 
Bij voorkeur samen met effectief herstel van het 
ETS, maar moet op korte termijn goed gebeuren. 
Naar een CO2-tax kan ook serieuzer gekeken worden. 
Het creëren van een Noordwest-Europese fall-back 
optie is nodig als alternatief, maar geeft bovendien 
kracht aan de lobby voor herstel van het ETS. 
• Kostprijsberekening
Naast belastingheffingen, zou de overheid kunnen 
onderzoeken of het een aangepaste standaard voor 
de kostprijsberekening kan doorvoeren, bijvoorbeeld 
in de Belastingwet, liefst in internationaal verband. 
Een alternatief is om een lobby bij de GAAP te 
starten ter aanpassing van de accounting principles. 
Aankondiging van dergelijke lange termijn 
maatregelen door de Europese Raad kan mogelijk al 
een autonome beweging in gang zetten.
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BEST PRACTICES

iedere afbeelding  linkt naar een website

>

>>

topic / gebruiker betaalt topic / eerlijke prijs topic / Cradle-to-Cradletopic / belasting

http://ex-tax.com/
http://www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging/
http://thetrueprice.org/
http://www.mcdonough.com/speaking-writing/cradle-to-cradle/
http://www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging/
http://thetrueprice.org/
http://www.mcdonough.com/speaking-writing/cradle-to-cradle/
http://ex-tax.com/
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UITVOERING

>

>>eenheid

1. Ontwikkelingssamenwerking
• Ambitie en bereidheid tot actie tonen
Ambitie en bereidheid tot actie tonen in UNFCCC-
proces, een voortrekkersrol opnemen binnen 
de internationale gemeenschap. Deelname aan 
de Cartagena-groep is een mooi voorbeeld. 
Pentalaterale samenwerking. Actief blijven partici-
peren in de VN en de EU. Maar zeker niet wachten met 
nationaal beleid totdat internationale akkoorden 
zijn ondertekend.
• Kennis en technologie delen
Kennis en technologie delen met ontwikkelings-
landen om duurzame groeiprocessen te 
ondersteunen. Het geld dat Nederland aan 
ontwikkelingshulp besteedt, dient ontwikkeling op 
een duurzame manier te realiseren. Bijvoorbeeld 
investeren in energiebronnen die op een schone 
manier energie opwekken of mensen in staat stellen 
zelf biologisch voedsel te verbouwen in plaats van 
voedselpakketten uitdelen.
• Ambitie in Europa
Op Europees niveau (samen)werken voor onder 
andere offloading, significant hogere CO2-prijs 
en een goed functionerend ETS systeem. Graag 
zien we de EU weer als leider op het gebied 

van klimaat. Nederland dient dat te stimuleren 
door voor duurzame innovatie & technologie en 
slimme specialisatie & coöperatie te kiezen, 
met hoge klimaatdoelstellingen. Door klimaat en 
duurzaamheid mee te nemen bij economische 
beslissingen en meer aandacht te besteden aan de 
lange termijn economie kan Nederland het juiste 
voorbeeld geven. 
• Duurzame ontwikkelingsagenda na 2015
Een belangrijk proces op internationaal gebied 
is momenteel de vorming van de nieuwe 
ontwikkelingsagenda na 2015. Hierin zijn thema’s 
met betrekking tot duurzaamheid kern en zullen 
de trends op het gebied van klimaatverandering 
een grote rol gaan spelen. Het is daarom van groot 
belang om deze onderwerpen prominent naar voren 
te brengen en deze internationaal serieus in acht te 
nemen.

2. Publieke goederen
• Vervuiling aanpakken
Een schone planeet is geld waard. Het tot stand 
brengen van een internationale gouvernementele 
actiegroep om zich te richten op dergelijke zaken, 
zoals de plastic soep opruimen.

• Natuurgebieden beschermen
Natuurgebieden, zoals Mangroves, hebben een 
cruciale functie voor de hele wereld.  Dus ook voor 
Nederland, zodoende dient ook Nederland hier zorg 
voor te dragen.
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BEST PRACTICES

iedere afbeelding  linkt naar een website

>

>>

topic / ontwikkeling stimuleren topic / regenwoud benutten topic / part of the solutiontopic / plastic soep

http://www.hetkanwel.net/2013/03/13/student-delft-bedenkt-haalbare-oplossing-voor-plastic-soep/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.getwakawaka.com/Results1.asp
http://yasuni-itt.gob.ec/quees.aspx
https://www.facebook.com/AreYouPartoftheSolution
http://www.getwakawaka.com/Results1.asp
http://yasuni-itt.gob.ec/quees.aspx
https://www.facebook.com/AreYouPartoftheSolution
http://www.hetkanwel.net/2013/03/13/student-delft-bedenkt-haalbare-oplossing-voor-plastic-soep/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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>

>> actie

Nederland kan duurzamer, daarvan worden we ons meer en meer bewust. 

Een duidelijke visie, een helder beleid en een continue uitvoering zullen 
leiden tot een duurzaam Nederland. Hiermee kan ze een voorbeeld zijn en 
andere landen stimuleren eveneens te verduurzamen. Belangrijk op dit 
moment is dat maatregelen niet meer worden uitgesteld tot morgen, maar 
vandaag gebeuren. Nederland dient een grote sprint te gaan trekken om 
weer tot de koplopers van duurzaamheidsinnovatie én -implementatie te 
behoren. Wij geloven dat dit mogelijk is en onvermijdelijk voor de toekomst 
zal zijn, voor zowel de wereld als voor Nederland. Duurzaamheid is de 
noodzakelijke trend om te overleven en daar kan ons land met de massa 
aan kennis, innovatiekracht en initiatieven een voortrekkersrol in spelen.
 

We are part of the solution! Are you?



Ralien Bekkers Cyrille Gijbels-Janssen Youri Jansen

Ties Mouwen Gerben Nij BijvankVictoria de Leeuw

klik op de afbeeldingen voor meer informatie over de kerngroepleden

http://www.linkedin.com/pub/ralien-bekkers/29/300/9a6
http://nl.linkedin.com/pub/cyrille-gijbels-janssen/9/6a0/286
http://nl.linkedin.com/in/imjoach
http://nl.linkedin.com/pub/victoria-de-leeuw/50/8a/71b/pt
http://nl.linkedin.com/pub/ties-mouwen/60/b86/352
http://nl.linkedin.com/in/gerbennijbijvank

