
 

 

Uitgangspunten 

 

De wereld gaat aan verspilling ten onder. Verspilling van natuur, grondstoffen, talent en geld. De 

oplossing van de huidige meervoudige crisis hoeft dan ook niet zo moeilijk te zijn: stop de verspilling. 

Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar de Partij van de Zuinigheid (PvdZ) heeft de 

volgende uitgangspunten waarmee we op een logische manier stappen in de goede richting kunnen 

zetten: 

- zuinig met de natuur 

- zuinig met onze cultuur 

- zuinig op de factuur 

Zuinig met de natuur 

Zonder de natuur kunnen en willen we niet leven. De natuur is onze grootste gift. De aardse biosfeer 

maakt het leven op aarde mogelijk met de verbijsterend prachtige biodiversiteit die niet alleen als 

waarde op zich in stand moet blijven, maar ook om veerkrachtig te blijven, bijvoorbeeld tegen 

virussen en plagen. Deze prachtige gift moeten we beschermen en zo vitaal mogelijk doorgeven aan 

hen die na ons komen. 

Zuinig met onze cultuur 

Naast de aardse biosfeer hebben we te maken met wat je de culturele biosfeer zou kunnen noemen 

en die componenten omvat als onze waarden en normen met bijbehorende instituties. In Nederland 

hebben we het dan over de vrije westerse samenleving met de democratische rechtsstaat, gelijkheid 

voor de wet en vrije burgers. Totalitaire systemen, al dan niet van religieuze oorsprong, staan daar 

diametraal tegenover en vormen een blijvende bedreiging. Wanneer vrijheid van burgers in botsing 

komt met zuinig zijn met de natuur, dan moet de natuur voorrang krijgen. 

Zuinig op de factuur 

Politiek gaat over verdeling van schaarse middelen, waarbij keuzes onvermijdelijk zijn. Niet alles kan 

en zeker niet tegelijkertijd. Toekomstige generaties dienen met zo min mogelijk schulden te worden 

opgezadeld. Een gezonde aardse en culturele biosfeer zou idealiter juist gepaard moeten gaan met 

een appeltje voor de dorst. Uitgaande van het idee dat het verschil tussen geld en energie minimaal 

is, is er ook vanuit zorgen over verandering van het klimaat alles voor te zeggen dat politici zuinig 

omspringen met het geld dat door de belastingbetalers is opgebracht. 

 



Gezondheid 

Een van de grootste verworvenheden van de vrije westerse samenlevingen is de over het algemeen 

uitstekende gezondheidszorg en daar moeten we uiteraard ook zuinig op zijn. Als we werk maken 

van een gezonde aardse en culturele biosfeer zal dat positieve gevolgen hebben voor de fysieke en 

mentale gezondheid van de bevolking. Gezonde overheidsfinanciën maken het behoud van een 

uitstekende publieke gezondheidszorg mogelijk, waarbij de beoogde zorg voor een gezonde aardse 

en culturele biosfeer door ziektepreventie kostenverlagend zal werken. Gezonde voeding is cruciaal 

waarbij om te beginnen een halvering van ieders vleesconsumptie ook nog eens veel positieve 

neveneffecten heeft. 

Een goede gezondheid van de mensen is zowel een voorwaarde als een doel bij het werken aan een 

rijke natuur, een vitale cultuur en gezonde overheidsfinanciën. 

Enkele praktische voorbeelden 

Bovenstaande drie uitgangspunten zal de PvdZ bij het maken van praktische keuzes altijd als leidraad 

nemen, los van welke poppetjes nu welke posities innemen. In die zin is de PvdZ een sterk 

ideologisch gedreven partij waar de kiezer van op aan kan. Gegeven de snel veranderende 

maatschappelijke werkelijkheid is het niet zo zinvol om een gedetailleerd partijprogramma te 

schrijven, bovengenoemde uitgangspunten moeten grotendeels volstaan. Aan de hand van enkele 

concrete voorbeelden maken we graag duidelijk welke praktische keuzes u van ons kunt verwachten. 

Dieren 

Onze omgang met dieren moet radicaal anders. Dieren zijn net als wij wezens met gevoel en een 

zekere intelligentie en behoefte aan ruimte. Net zomin als we onze honden en poezen zouden 

toevertrouwen aan het gerationaliseerde slachthuissysteem van de veeteelt, zouden we dat moeten 

doen met vergelijkbare dieren als kippen, koeien en varkens, waarvan een zeker percentage 

(onbedoeld) levend wordt gekookt. Voor een gezond dieet hebben mensen tegenwoordig gelukkig 

toegang tot een heel scala aan plantaardige alternatieven en gekweekt vlees komt eraan. Een 

plantaardiger dieet is ook een gezonder dieet. Het afbouwen van ons huidige veeteeltsysteem 

betekent naast het voorkomen van veel dierenleed ook een aanpassing binnen onze culturele 

biosfeer, dat realiseren we ons terdege. Maar tradities zijn niet in beton gegoten en vatbaar voor 

verbeteringen. Het huidige veeteeltsysteem brengt bovendien veel directe en indirecte kosten met 

zich mee, niet alleen maar veroorzaakt door virusuitbraken. Wilde dieren gedijen als ze meer ruimte 

in natuurgebieden krijgen, waar ook de flora en de mensen van profiteren. 

Klimaat en energie 

De huidige maatregelen om het versterkte broeikaseffect tegen te gaan kosten jaarlijks niet alleen 

vele miljarden euro’s, maar werken ook nog eens vaak averechts. De energiedichtheid van 

zonnepanelen en windmolens is te laag voor grootschalige energieproductie in een klein dichtbevolkt 

land als Nederland (er is te weinig ruimte en de overlast is te groot). Bovendien zijn windmolens en 

veel zonneparken, net als het verbranden van bomen, slecht voor de biodiversiteit. De PvdZ kiest 

voor, het zal u niet verbazen, meer inzet op energiebesparing, naast een forse verkleining van de 

veeteelt, het voorlopig blijven gebruiken van gas als relatief schone fossiele brandstof, de inzet op 

thoriumcentrales (omdat die militair gezien niet interessant waren, viel deze veilige optie in het 

verleden af, terwijl de afvalproblematiek ook nog eens slechts een fractie is van de huidige 

kerncentrales), het planten en beter beschermen van bomen en het opkopen van de 

exploitatierechten van tropische regenwouden. Dat laatste uiteraard om ze juist niet te exploiteren, 



maar intact te laten. Daarnaast zou het in meerdere opzichten goed zijn om productieketens te 

verkleinen en goederen niet onnodig over de hele wereld te verplaatsen. 

 

Ruimte 

De ruimte in Nederland staat onder grote druk. Een groeiende populatie vergroot die druk. De PvdZ 

sluit immigratie niet uit, maar streeft ernaar om op de middellange en langere termijn tot een 

stabilisatie of mogelijk zelfs geleidelijke krimp van de bevolking te komen, waarbij de grens van 18 

miljoen inwoners (verwacht in 2029) niet overschreden wordt. Naarmate de emigratie groter is en 

het saldo van geboorte en sterfte gunstiger ontstaat er meer ruimte voor immigratie. Om de kans op 

een succesvolle integratie te vergroten genieten immigranten de voorkeur die de principes 

onderschrijven van de democratische rechtsstaat met de daarbij behorende gelijkwaardigheid van 

bijvoorbeeld man, vrouw en anders (zoals intersekse). 

Drugs 

De georganiseerde criminaliteit vormt een grote en toenemende bedreiging van onze rechtsstaat. 

Deze criminaliteit wordt in grote mate gevoed door het verbod op de productie en verkoop van 

drugs, een verbod dat haaks staat op keuzevrijheid voor burgers. De PvdZ wil de criminaliteit te lijf 

gaan door het afschaffen van dat verbod, naast een hardere aanpak van criminaliteit met strengere 

straffen. Deze gewijzigde aanpak van de drugscriminaliteit bespaart niet alleen vele miljarden op de 

bestrijding ervan, maar levert potentieel ook nog eens miljarden aan belastinginkomsten op. 

Verzorgingsstaat 

Een van de grote verworvenheden van de vrije westerse samenleving is de verzorgingsstaat. Doordat 

het gelijkheidsdenken vooral in de richting gaat van het nastreven van gelijke uitkomsten is er in ons 

land een heel woud aan regelingen ontstaan die vooral ambtenaren en adviseurs aan het werk 

houden, zonder dat de doelgroep daar veel beter van wordt. De PvdZ wil de minima beschermen 

door de overheid een basis te laten garanderen op minimaal het huidige bijstandsniveau en voor lief 

te nemen dat uitkomsten heel verschillend kunnen zijn. Het is heel natuurlijk dat mensen zich willen 

onderscheiden en het beste uit zichzelf willen halen en dat verhoudt zich slecht tot een overheid die 

gelijke uitkomsten voor heel verschillende individuen en groepen nastreeft. 

 

Racisme en antisemitisme 

Laat het in aansluiting op het voorgaande punt duidelijk zijn, dat de PvdZ groot voorstander is van 

een andere verworvenheid van de vrije westerse samenleving, de gelijkheid voor de wet. Racisme en 

discriminatie zijn uit den boze. De PvdZ vraagt hierbij speciaal aandacht voor de Joden, de 

bevolkingsgroep die eeuwenlang en als geen ander heeft geleden onder achterstelling en vervolging, 

of die nou religieus of racistisch was gemotiveerd. Laten we zuinig zijn op de weinige Joden die dat 

hebben overleefd en in Nederland zijn gebleven of gekomen en laten we ook zuinig zijn op Israël 

waar velen een goed heenkomen hebben gevonden. De PvdZ wil dat de bestrijding van 

antisemitisme zoals gedefinieerd door de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) 

topprioriteit bij de bestrijding van racisme wordt. 

 

Meer democratie 

Als PvdZ zijn we ervan overtuigd dat we met deze radicaal andere benadering de hoognodige 

stappen in de goede richting kunnen zetten. Omdat deze aanpak zo nieuw is en zoveel verschilt van 

de aanpak van de andere politieke partijen zal het veel uitleg en overtuigingskracht vragen. Om te 



zorgen dat onze gemeenschap van hoog opgeleide vrije burgers hierin mee kan gaan, is eerder meer 

democratie nodig dan minder. Dat betekent naast de cyclus van vierjaarlijkse verkiezingen het 

regelmatig houden van referenda en geen overdracht van bevoegdheden aan democratisch niet of 

zwak gelegitimeerde instellingen als de EU of de VN. Internationale samenwerking is uiteraard prima, 

maar helaas is het een gegeven dat hoe verder bestuursorganen van de burgers af staan, hoe eerder 

ze neigen naar machtsmisbruik, corruptie en verspilling. En aan verspilling gaat de wereld momenteel 

ten onder. 


