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Verkiezingsprogrammacommissie VVD 

t.a.v. de voorzitter, Jan Anthonie Bruijn 

Mauritskade 21 

2514 HD  DEN HAAG 

 

 

Den Haag, 1 februari 2017 

 

Betreft: vaststelling verkiezingsprogramma 

 

 

Beste Jan Anthonie, 

 

Dank nogmaals voor de gelegenheid afgelopen maandag 30-1-2017 overleg te voeren en het gesprek 

aan te gaan betreffende de ons inziens foutief verwerkte amendementen voor het VVD 

verkiezingsprogramma 2017: Parijs akkoord, SDE+ inzet en CO2 prijs. We waarderen je inzet voor ons 

gemeenschappelijk doel gericht op een positieve uitkomst voor de VVD. Het valt ons bijzonder tegen 

dat er geen gelegenheid is om correcties in het verkiezingsprogramma door te voeren, temeer omdat 

in ons overleg is komen vast te staan dat er gerede twijfel is of de amendementen inderdaad juist zijn 

verwerkt. Het programma, zo vertelde je ons, staat kennelijk vast, ook al bevat het fouten. 

 

In het overleg hebben we begrepen dat de indiener van het “Parijs amendement” bij monde van de 

voorzitter van Themanetwerk EZ&I (TNEZI) tevreden was met de verwerking van het amendement. 

Wij zijn dat nagegaan, gezien onze betrokkenheid bij dit amendement. De brief die daarop volgde 

d.d. 30-1-2017 van TNEZI maakt duidelijk dat in het geheel geen instemming is betuigd met de uitleg 

die het HB in het definitieve verkiezingsprogramma aan het amendement. In onze gesprekken met 

TNEZI is er ook geen twijfel over onze wederzijdse onvrede betreffende de verwerking van dit 

amendement. 

 

Wij hebben de indruk dat hier eerder politieke keuzes zijn gemaakt en dat daarbij het democratisch 

proces waar de ALV de amendementen vaststelt niet heeft geleid tot de juiste verwerking van de 

genoemde amendementen. Dat geldt ook voor de verwoording van de zinsneden inzake de CO2 prijs. 

Ze zijn bovendien feitelijk onjuist, hetgeen geen aanbeveling is voor het verkiezingsprogramma 

richting kiezer en formatie. Het amendement inzake SDE+ is in onze visie bij acclamatie aangenomen, 

terwijl registratie ‘advies overnemen’ heeft plaatsgevonden.  Het is mogelijk dat hier een vergissing 

begaan, die door de zaal niet is opgemerkt. 

 

Belangrijk is hoe we nu verder gaan. Je hebt aangegeven dat een evaluatie van het proces van 

besluitvorming over het verkiezingsprogramma zal plaatsvinden. Wij zullen het punt ook aan de orde 

stellen op de eerstkomende ALV. Voor de komende campagne gaan wij ervan uit dat de partij wel zal 

handelen naar de standpunten die conform de ingediende amendementen zijn verwoord: 

 

1) De VVD accepteert en ondersteunt de akkoorden van Parijs. 
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2) De VVD is tegen langdurige exploitatiesubsidies op energie en waar mogelijk zal de SDE+ 

worden afgebouwd waardoor de bijdrage van de burger hiervoor verlaagd kan worden. De 

VVD jaagt de innovatie voor de energietransitie aan en maakt daar separaat gelden voor vrij. 

3) De prijs voor CO2 emissie is te laag om effectief te zijn wat wordt veroorzaakt door het teveel 

uitgegeven aantal gratis emissierechten. De VVD zet zich in voor een hogere CO2 emissie prijs. 

 

Om in de campagne over deze standpunten geen twijfel te laten bestaan pleiten wij ervoor dat bij 

voorkeur onze lijsttrekker bij gelegenheid zich hierover luid en duidelijk uitspreekt. Wij verzoeken jou 

dit bij de partij te bepleiten, wij zullen dat eveneens doen via de ons beschikbare kanalen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens Arnoud Passenier, 

Het bestuur van Themanetwerk Liberaal Groen, 

 

Gijs Dröge 

Margreet van Gastel 

Wouter Verduyn 

Gerd-Jan Otten 

Cees Eenhoorn 

Bram Cool 
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