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Liberaal Groen - Onze visie
Liberaal Groen is het thematisch netwerk binnen de VVD dat een duurzame economie voorstaat. Liberaal Groen bespreekt de hedendaagse uitdagingen op het gebied
van leefomgeving, vanuit een mondiaal perspectief. De Sustainable Development Goals (SDG’s) en het Klimaatakkoord van Parijs (2015) zijn daarbij ons kader.

Onze visie is verankerd in de kernwaarden van de VVD:
vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de
gelijkwaardigheid van alle mensen;
Onze visie gaat uit van een duurzaam ingerichte samenleving.
• We erkennen de uitdaging en nemen verantwoordelijkheid voor een duurzame
economie.
• We zijn optimistisch en denken in kansen.
• Een duidelijke, betrouwbare en rechtvaardige overheid.
• We streven naar een zo groot mogelijke vrijheid voor het individu en voor
ondernemers.

Duurzaam leven, verantwoordelijkheid nemen, kansen benutten
Liberaal Groen is het thematisch netwerk binnen de VVD dat een duurzame economie voorstaat. Liberaal Groen bespreekt de hedendaagse uitdagingen op het gebied
van leefomgeving, vanuit een mondiaal perspectief. De Sustainable Development Goals (SDG’s) en het Klimaatakkoord van Parijs (2015) zijn daarbij ons kader.

Onze aandachtsgebieden: alle duurzame en circulaire aspecten van …
ENERGIE, inclusief de
gebouwde omgeving

INDUSTRIE

MOBILITEIT & INFRA

LANDBOUW & BIODIVERSITEIT

WATER

INTERNATIONAAL

ONDERWIJS & INNOVATIE

Wij vinden dat in ieder geval de energietransitie, natuur & milieu (dus een leefbare leefomgeving) en een circulaire economie
onze onverdeelde aandacht moeten krijgen voor het toewerken naar de boogde duurzame economie.

Liberaal Groen – Algemene rol van de overheid

Erkent de uitdagingen,
eerlijk over de consequenties
van niets doen.

1. Is helder over het
belang van
leefomgeving, milieu,
biodiversiteit, circulaire
economie, schoon
water, etc.

2. gelooft in de kracht van en
stimuleert het innovatief
vermogen van bedrijven,
onderzoeksinstellingen en
individuele burgers;
intervenieert alleen
daar waar het noodzakelijk is en blijft op
afstand van specifieke
technieken;

De
overheid
Erkent het grote belang van
een internationale aanpak.
Draagt actief bij in bestaande
samenwerkingsverbanden,
zoals EU, VN, IPCC, WTO.

3. Werkt daar waar
mogelijk en noodzakelijk
in internationaal verband

4. Geeft zelf het goede
voorbeeld, bijvoorbeeld
als inkopende instantie
of goede werkgever.

Maakt alleen regels waar
het nodig is en neemt
belemmeringen in
regelgeving voor bedrijven
en burgers weg; treedt op
als marktmeester waar de
markt faalt.

Leidend in haar rol als
consument,
investeerder en
werkgever.

Liberaal Groen – Betrouwbare overheid
Liberaal Groen staat voor een kleine, duidelijke, betrouwbare en rechtvaardige overheid, die het speelveld juist afbakent en langjarig
stabiel beleid maakt (faciliteren, stimuleren, bewaken). De overheid neemt haar verantwoordelijkheid voor een toekomst voor onze
(klein)kinderen opdat zij dezelfde mate van keuzevrijheid hebben als wij.
De overheid is betrouwbaar en
pragmatisch, stelt duidelijke kaders
en maakt gebruik van eenduidige
beleidsmaatregelen. Zo voorkomen
we een oerwoud aan vage subsidies,
kortzichtige regelingen en ineffectief
beleid.

Een mooi voorbeeld is CO2-reductie.
Houd het simpel en blijf bij de bron:
zet op Europees niveau in op een
versterkt emissiehandel-systeem
(ETS) met een aflopend CO2-plafond
dat in lijn is met de doelstelling voor
2050.

De overheid pakt dit op een
gecoördineerde manier aan en zorgt
ervoor dat mensen lang van tevoren
weten waar ze aan toe zijn. We
houden rekening met en steunen
experimenten met technologische
ontwikkelingen om te komen tot
nieuwe perspectieven.

Zo ontstaat één prijs voor CO2 voor
alle sectoren. Een gelijk speelveld
dus. Bedrijven betalen voor de CO2
die ze uitstoten. Bedrijven die hun
CO2-uitstoot verminderen, zijn
concurrerender.
Marktpartijen weten waar ze aan toe
zijn; CO2-efficiëntie wordt beloond.

Een ander voorbeeld is stimuleren
van slim, multimodaal, emissieloos
vervoer. Onder meer door slim
aanbesteden van OV-concessies,
aanjagen van de uitrol van (laad-)
infrastructuur voor elektrische
mobiliteit en waar nodig zelf
investeren in OV.

Liberaal Groen - In de praktijk
Aan de hand van een aantal concrete duurzaamheidsdoelen en de missie en visie van Liberaal Groen kunnen de volgende
voorbeelden en denkrichtingen, waarmee we creativiteit en verandering stimuleren, in de praktijk gerealiseerd worden.

ENERGIE
Transitie naar een betaalbaar,
betrouwbaar en schoon
energiesysteem
• Samen werken aan een schoon,
toekomstbestendig
energiesysteem d.m.v. nieuwe
technologieën en oplossingen
• Marktwerking om tot de beste en
meest efficiënte oplossingen te
komen
• Overheid die gewenst gedrag/
technologie stimuleert (dus ook
principe “de vervuiler betaalt”
toepast)
• Stimulering door overheid van
startups door de scale-upfase
• Energietransitie als groene
banenmotor en versterker
kenniseconomie

MOBILITEIT & INFRA
Thema-gewijs werken aan
publiek private routes t.b.v.
industriële en infrastructurele
veranderingen zodat Nederland
qua kennis, mobiliteit en
duurzaamheid voorop kan
blijven lopen (of rijden).
• Elektrificatie van, en duurzame
brandstoffen voor verkeer en
vervoer
• Scheepvaart en vliegverkeer zijn
integraal onderdeel bij het
reduceren van uitstoot

WATER

ONDERWIJS & INNOVATIE

Efficiënt gebruik van hoge
kwaliteit (drink)water d.m.v.
recycling van o.a.
huishoudwater

Schoolkinderen van nu zijn in
2030-2050 de drijvende kracht
achter onze innovatieve,
duurzame, circulaire economie.

• Verbetering van het
waterbeheersysteem, beheer
kwaliteit en inspelen op gevolgen
klimaatverandering
• Drinkwater en huishoudwater beter
benutten en verspilling tegen gaan
• Ondersteuning van technologieën
die energiekosten van
waterzuivering verminderen

• De overheid investeert in kennis en
richt hiervoor een fonds in en
draagt risico.
• Iedereen heeft de vrijheid te
worden wat hij of zij wenst te
worden, maar de keus voor een
vak (en dus studie) heeft wel
consequenties.
• Overheid en opleidingsinstituten
werken samen om richtingen waar
vraag naar is en die bijdragen aan
de doelstelling aantrekkelijk te
maken.

Liberaal Groen - In de praktijk
Aan de hand van een aantal concrete duurzaamheidsdoelen en de missie en visie van Liberaal Groen kunnen de volgende
voorbeelden en denkrichtingen, waarmee we creativiteit en verandering stimuleren, in de praktijk gerealiseerd worden.

INDUSTRIE
We nemen verantwoordelijkheid, met gerichte financiële
injecties om (technologische)
innovatie te versnellen.
• Reductie van gebruik fossiele
brandstoffen door efficiëntie en
elektrificatie.
• Waar nodig, opslag en afvangen
van CO2 mogelijk maken.
• Grondstoffen efficiënter
(her)gebruiken, zodat er vrijwel
geen afval meer in de
productieketen wordt
geproduceerd. Actief circulariteit
stimuleren over de gehele keten.

LANDBOUW & BIODIVERSITEIT

INTERNATIONAAL

Klimaatopgaven realiseren
binnen natuurlijke en
economische randvoorwaarden
en sturen op gesloten kringloop
systemen

Samenwerken op internationale
schaal is de sleutel tot succes

• Biodiversiteit is van essentieel
belang voor een sterke
landbouwproductie.
• Biodiversiteit inzetten tegen
landdegradatie
• Doordracht inzetten van
biodiversiteit als oplossing bij
milieuvervuiling
• Kringlooplandbouw, o.b.v. principes
van circulaire economie

• Kijken naar oplossingen voor de
Nederlandse situatie, maar
bijdragen en leren van mondiale
ontwikkelingen
• Samenwerken met enkele
internationale organisaties zoals
o.a. WBCSD en Business For
Nature
• Internationale kansen voor het
Nederlandse bedrijfsleven
• Leren van internationale
innovatieve ontwikkelingen, zoals
ontwikkelingen op het vlak van
kernenergie en andere soorten van
energie.
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