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naar volgende jaren. We kunnen dat be
drag van 2 miljard gulden redelijk motive
ren, maar keihard is het niet te maken. 

Andriessen is weggegaan niet, omdat het 
kabinet "maar 3 miljard" wilde bezuini
gen, maar omdat hij er onvoldoende ver

. trouwen in had dat het CDA die 3 miljard 

''AV RIJ'' 
·Het kabinet bestaat nog steeds. Geha
vend, aangeslagen, maar nog altijd het 
eerst verantwoordelijke coDege voor 
het besturen van dit land. Hoe langer 
hoe meer bewijst dit kabinet in negatie
ve zin, dat regeren voor een belangrijk 
deel presentatie is. 
Ieder kabinet zou moeten b~zuinigen 
onder de huidige omstandigheden. Van 
de vorig jaar nog verwachte 2112 pro
cent groei van het nationaal inkomen in 
1980 zou het leeuwendeel naar het rijk 
zijn gegaan. 
Nu die groei onder de 1 procent daalt, is 
het onvermijdelijk dat de rijksbegro
ting naar beneden wordt bijgesteld. 

Het is .onmogelijk om precies te bepalen 
hoeveel er moet worden bezuinigd, want er 
zijn te veel onzekerheden. 
Het centraal planbureau bijvoorbeeld 
schat de groei op 0, I procent, terwijl de 
OESO de groei voor Nederland op I pro
cent taxeert, dat scheelt nogal wat voor de 
bezuinigingen. Je moeter dus een slag naar 
slaan. En je keuze hangt natuurlijk samen 
met je politieke wensen. De fraktie van 
D'66 heeft als voorlopig standpunt dat er 2 
miljard gulden moet worden bezuinigd, 
maar dan ook structureel dus doorwerkend 

echt door zou zetten, maatscháppelijke 
weerstand of niet. Andriessen vindt zijn 
partij dus eigenlijk te slap, denk ik. Inder
daad geeft het CDA er geregeld blijk van 
een niet zo stevige· roggegraat te hebben, 
denk maar aan het kernwapendebat. 

Daarmee bèn ik terug bij het belang van de 
presentatie van het beleid. Je kunt erover 
van mening verschiUen hoe groot bet be
drag van de bezuinigingen moet zijn, maar . 
beeft een kabinet eenmaal een standpunt 
bepaald, dan moet dat met kracht en 
overtuiging worden verdedigd. Het kabi
net van Agt is er niet in geslaagd het eens te 
worden over de hoogte van het bedrag. Het 
kompromis dat 15 kabinetsleden tenslotte 
hebben gevonden mist overtuigingskracht, 
omdat het niet wordt gedragen door een 
eendrachtig, vastbeslotto kabinet. 

Een andere regering zou ook impopulaire 
maatregelen moeten nemen. D'66 zal dat 
zijn kiezers moeten voorhouden. Er moet 
bezuinigd worden, het begrotingstekort 
moet binnen de perken gehouden worden, 
van onze welvaart zal worden afgeknab
beld. Maar van een nieuwe regering zou 
niet aUeen moeten worden gevraagd dat 
het de moed opbrengt de noodzakelijke 
maatregelen te treffen, zo'n regering zou 

. ook de bevolking de rust moeten geven die 

r-----------------~----------~------------------------~~T 

uitgaat van daadkracht en innerlijke ze
kerheid. 

Beleid moet goed zijn doordacht. Beleid 
moet ook overtuig~. D'66 is bereid de 
uitdaging te aanvaarden om zulk. een beleid 
te voeren. Het wachten is op het volgende 
conflict, de volgende averij, want dat zal 
het kabinet waarschijnlijk niet meer over
leven. • 

IN DIT 
NUMMER 
D'66 en de kunsten 3 
Partijgangèr Jongedijk 6 
Bart Dijkstra te gast 8 
Deelcongres Zutphen 
15 maart 9 
Kandidaten 
dagelijks-bestuur 
~~ 9 
Uit de frakties 22 

en verder: het hoofdbestuUT, de Demo
c~ès, de mensenrechten, de ingezon
den brieven, de pers over 0'66, deSWB, 
het PSVI, het PEAC en de tekening van 
Fiel. 



UITNODIGING 
Voor het tweede deelcongres ter voor
bereiding van de 26ste algemene le
denvergadering van 0'66, dat gehou
den wordt op zaterdag 15 maart 1980 
in de Hanzehof te ZUTPHEN. 

Toegangsprijs 
Evenals in vorigejaren heeft het HB 
bij de opstelling van de begroting 
1980 het standpunt ingenomen, dat 
congressen kostendekkend moeten 
zijn en niet uit algemene partijmid
delen moeten worden gefinancierd. 
Dit geldt dus ook voor de nu te orga
nisèren deelcongressen. 
In verband hiermee heeft het hoofd
bestuur besloten de toegangsprijs 
voor een deelcongres op f JO,- per 
persoon te bepalen. Wij beseffen, dat 
deze toegangsgelden, vermeerderd 
met reis- en verblijfkosten. ·voor 
sommige leden een drempel voor 
congresbezoeken kunnen vormen. 
De huidige financiële situatie van de 

AGENDA 

partij biedt momenteel echter geen 
mogelijkheid om een lagere toe
gangsprijs te hebben en het hieruit 
voortvloeiende exploitatietekort te 
aanvaarden. Aan de hand van de na
calcuiatie van de voorcongressen zal 
wel getracht worden de toegangs
prijs voor het voorjaarscongres 1980 
zo laag mogelijk te houden. 

Stemrecht 
Op Algemene Ledenvergaderingen 
van D'66 en dus ook op de voorbe
reidende deelcongressen hebben alle 
leden van D'66 het recht hun stem uit 
te brengen, wanneer zij tenminste 
aan hun contributieverplichtingen 
hebben voldaan. Volgens artikel 4.1 
van het Huishoudelijk Reglement 
dient de contributie voldaan te zijn 
op I april van het lopende jaar. Op de 
beide deelcongressen hebben dien
tengevolge leden, die hun contributie 
1979 en/of 1980 hebben voldaan. 
stemrecht. 
Alleen op vertoon van lidmaat
schapskaart 1979 of 1980 of betaal
bewijs voor 1979 en/of 1980 wordt 
een stemkaart uitgereikt. • 

2e DEELCONGRES ZUTPHEN 
Congresstuk VC 2-1 

10.30 uur: 1. Opening door het Hoofdbestuur en 
voorsteDen van de congresleiding. 

2. Benoeming van notulen en stememumissie en 
goedkeurfug deelcongres-reglement (VC2-6) 

10.35 uur: 
11.15 uur: 
13.00 uur: 
14.00 uur: 

3. Landelijke organisatie (VC2-2) 
4. Energie - wijziging Beleidsprogram (VC2-3) 

LUNCH 
5. Media/Omroep - wijziging Beleidsprogram 

(VC2-4) 
15.15 uur: 6. Algemene politieke moties (restant 

najaarscongres 1979- VC2-5) 
16.30 uur: 7. Sluiting. 

Kandidaten 
dagelijks-bestuur 
gevraagd 

Hoewel het najaarscongres 1979 alle 
besturen en commissies heeft aange
vuld zal het voorjaarscongres 1980 
toch weer een nieuw lid van het Da
gelijks Bestuur moeten kiezen. 
Frank Baas, die sinds het voorjaars
congres 1979 de funktie van secreta
ris-organisatie vervult, treedt eind 
maart af, omdat hij deel gaat uitma
ken van de Provinciale Staten-fraktie 
in Noord-Holland. 
De secretaris-organisatie is belast 
met nagenoeg alle organisatorische 

taken. die verband houden met het 
funktioneren van het landelijk se
cretariaat en fungeert ook als de 
., werkgever" voor de medewerkers. 
Betrokkene moet voor deze funktie 
regelmatig op het secretariaat zijn en 
bij voorkeur ervaring in een soortge
lijke funktie hebben. Nadere infor
matie over de inhoud en omvang van 
de funktic kan worden ingewonnen 
bij Frank Baas of de vice-voorzitter 
organisatie Frans Rogier. 
Kandidaatstelling dient te geschieden 
door middel van een ingevulde en on
dertekende vragenlijst, die op telefo
nisch verzoek door het landelijk se
cretariaat wordt toegezonden. De 
kandidaatstelling sluit op donderdag 
20 maart 1980 om 17.00 uur. • 

CONCEPT-CONGRESAGENDA 

voor de 26e ALGEMENE LEDENVER
GADERING van de Politieke Partij 
Democraten '66 op 25 en 26 april1980 in 
het concertgebouw De Vereeniging te 
Nijmegen. 

Congresstuk ECD·1 
Vrijdag 25 april 1980 

20.00 uur: 1. OPENING door partijvoorzitter en 
VOORSTELLEN congresleiding 

.2. BENOEMING notulen- en stemcommissie 
3. TOELICHTING op de stemprocedure 

20.10 uur: 4. FINANCIËN 
a. Financieel jaarverslag 1979 
b. Verslag Financiële Commissie 
c. Contributie· en regi~bijdrageregeling 

1981 
20.45 uur: 5. ALGEMENE POLITIEKE MOTIES 

(najaarscongres 1979) 
21.05 uur: 6. WIJZIGING Huishoudelijk Reglement met 

betrekking tot: 
a. Politiek Programma 
b. Interne kandidaatstelling 
c. Verenigbaarheid van funktieS 

21.35 uur: 1. BELEinSPROGRAM-Energie 
22.35 uur: 8. SCHORSING van de vergadering. 

Zaterdag .26 april 1980 

10.15 uur: 9. HEROPENING van de vergadering 
10. TOELICHTING op de stemprocedure 

10.25 uur: 11. LANDELIJKE ORGANISATIE 
11.05 uur: 12. WIJZIGING Huishoudelijk Reglement. 

met betrekking tot: 
a. Regio's, subregio's en afdelingen 
b. Overige wijzigingen. 

11.30 uur: 13. PRESENTATIE Kandidaten voor het. 
Dagelijks Bestuur en voor lijsttrekker 
EK-verkiezingen 
OPENING STEMBUSSEN · 

11.45 uur: 14. BELEIDSPROGRAM - Volksgezondbeid 
12.45 uur: 15. TOESPRAAK partijvoorzitter 
13.15 uur: LUNCH 
13.30 uur: SLUITING STEMBUSSEN 
14.15 uur: 16. AKTUELE Politieke Moties. 
14.45 uur: 11. TOESPRAAK fraktievoorzitter Tweede 

Kamer 
15.15 uur: 18. BELEIDSPROGRAM- Media/Oinroep 
16.15 uur: 19. UITSLAG STEMMINGEN 
16.30 uur: 20. Sluiting door de partijvoorzitter 
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Agendapunt 2 

Deelcongres
reglement 

Congresstuk VC 2-6 
Toelichting 
Tot op heden kent D'66 slechts 
AL V's, in de wandelgangen con
gressen genaamd, die een besluit
vormende bevoegdheid hebben. De 
Statuten en hèt Huishoudelijk 
Reglement geven vrij nauwkeurig de 
voorwaarden aan, waaraan een AL V 
is gebonden en welke bevoegdheden 
een AL V bezit. De gang van zaken 
tijdens een congres kan nader wor
den geregeld in een door het Hoofd
bestuur vast te stellen congresregle
ment. 
De enige mogelijkheid die het mo
menteel geldende Huishoudelijk 
Reglcment biedt om de plenaire dis
cussie over agendapunten te beper
ken, is een splitsing van de AL V in 
secties (art. 15, lid 2). Gezien de 
overbelaste congresagenda en de 
noodzaak om een verantwoorde be
sluitvorming te verzekeren, heeft het 
Hoofdbestuur besloten bij wijze van 
experiment deelcongressen te orga
niseren, waarop een aantal belang
rijke onderwerpen in eerste termijn 
worden behandeld. 
De doelstelling en de status van een 
dergelijk deelcongres en een sectie
vergadering zijn naar de mening van 
het Hoofdbestuur gelijk. Dientenge
volge kunnen hierbij dezelfde regels 
worden gehanteerd. Teneinde geen 
misverstand hierover te laten be
staan stelt het Hoofdbestuur voor 
het onderstaande (deel)congres
reglement te aanvaarden. 
Art. I. Het op 15 maart 1980 in Zut
phen te houden deelcongres is gelijk 
gesteld met een sectievergadering 
van de AL V, zoals bedoeld in art. 15 
lid 2 van het Huishoudelijk Regle
ment. 
Art. 2. Alleen de voorstellen, moties 
en amendementen, zoals gepubli
ceerd in Democraat nr. 3/80 en het 
uitgegeven congresboek kunnen op 
dit deelcongres worden behandeld. 
Art. 3 .. De indieningstermijn voor 
moties en amendementen m.b.t. de 
gepubliceerde agendapunten sluit op 
donderdag 13 maart 1980om 12.00 
uur. 
Art. 4. Alleen de voorstellen. moties 
en amendementen die 25o/c of meer 
van de stemmen verkrijgen worden 
op het voorjaarscongres van 25 en 20 
april 1980 aan de orde gesteld. 
Art. 5. Op de aldus behandelde en 
doorverwezen voorstellen, moties 
en amendementen kunnen geen 
nieuwe amendementen meer worden 
ingediend, met dien verstande dat de 
Rapportage- en de Programmacom
missie hun in art. 14 lid 3 vermelde 
recht op amendement behouden tot 
uiterlijk donderdag 17 april 1980 om 
12.00 uur. · 
Art. 6. De wijze en volgorde van de 

behandeling van de bij ieder agenda
punt behorende voorstellen, moties 
en amendementen worden bepaald 
door de congresleiding, met dien 
verstande dat zowel de indieners als 
het Hoofdbestuur en/of een lid van 
de 2e kamerfraktie in de gelegenheid 
worden gesteld een toelichting te 
verstrekken. 

Agendapunt 3 

Landelijke 
organisatie 

Congresstuk VC 2-2 
A. Inleiding 
Op het najaarscongres 1979 werden 
de voorstellen van de Adviescom
missie landelijke organisatie, zoals 
gepubliceerd in Democraat 7/79 als 
congresstuk ECD 3, op enkele pun
ten vrij ingrijpend geamendeerd. In 
verband hiermede werd besloten de
ze voorstellen te herzien en opnieuw 
te behandelen op het voorjaarscon
gres 1980. De wijzigingen hadden 
voornamelijk betrekking op de vol
gende drie onderwerpen: 
a. regio's en subregio's 
b. buitenlandsè afdelingen 
c. positie steunfraktie 

8. 
De adviescommissie landelijke or
ganisatie heeft getracht de door de 
AL V aangenomen moties en amen
dementen, zowel naar de letter als 
naar de geest zo goed mogelijk te 
interpreteren. Met name m.b.t. de 
positie van de regio's en subregio's 

hen gekozen bestuurlijke partijorga
nen te kunnen functioneren. 
3. De bestuurlijke indeling v'm ons 
land in drie rechtstreeks gekozen be
stuurlijke organen (Staten-Generaal, 
Provinciale Staten, Gemeenteraden) 
blijft in principe uitgangspunt voor 
de organisatie-structuur van de partij 
(land, regio, afdeling). 
Daar waar andere al of niet recht
streeks gekozen organen in het be
stuur bestaan of worden ingesteld, 
kan de partij-organisatie hieraan 
worden aangepast. 
De aanpassingen mogen echter in 
geen geval tot gevolg hebben, dat 
binnen de partij-organisatie meer 
dan de volgende drie niveau's (be
·stuurslagen) ontstaan: 
a. het basisniveàu, bestaande uit af
delingen, die een of meer gemeenten 
omvatten 
b. het niveau bestaande uit een on
gedeelde regiostructuur of een fede
ratieve regiostructuur, samengesteld 
uit subregio's 
c. het landelijk niveau, dat tevens 
een overkoepelende functie heeft. 

D. 
Bij de uitwerking van de organisatie
structuur in hoofdlijnen wordt voor
gesteld een nieuw punt I en een 
nieuw punt 6 op te nemen. 
De bestaande punten I t/m 4 worden 
hernummerd tot 2 t/m 5 en aangepast 
aan de nieuwe punten I en 6. De oude 
punten 5 en 6 vervallen. Onder
staand is het voorstel voorde nieuwe 
punten I en 6 weergegeven: 

was het niet eenvoudig een prakti- I. Onderscheid in niveau's binnen de 
sche oplossing te vinden, die, zoals partijorganisatie. 
in de inleiding van de voorstellen is Binnen de partijorganisatie worden 
verwoord, een evenwicht vormt tus- de volgende niveau·s· en de volgende 
sen de eenheid bevorderende regels . organen onderscheiden: 
en voldoende vrijheid van handelen. a. landelijk: 
Bij het formuleren van de positie van I. fractie Europees Parlement 
regio's en subregio's, dienen de uit- 2. fractie Tweede Kamer 
gangspunten te worden gehand- 3. fractie Eerste Kamer 
haafd. Deze uitgangspunten, die op 4. Algemene Ledenvergadering 
het najaarscongres werden geamen- (AL V) 
deerd, zijn door de commissie op- 5. Adviesraad 
nieuw geredigeerd. 6. Hoofdbestuur (HB) (incl. Dage

C. Regio's en subregio's. 
De adviescommissie stelt voor de 
uitgangspunten 2 en 3 de onder
staande tekst voor: 
2. Primair is het zorgdragen voor 
vertegenwoordigingen in openbàre 
bestuurlijke organen en het streven 
naar een kwalitatief hoge inbreng 
van deze vertegenwoordigingen. 
Een overzichtelijke bestuurlijke or
dening binnen de partij moet de ver
kiezing èn ondersteuning van verte
genwoordigende lichamen demo
cratisch, doelmatig en soepel laten 
verlopen. 
Op ieder niveau, waar sprake is van 
al of niet rechtstreeks gekozen ver
tegenwoordigingen in openbare be
stuurlijke organen dienen binnen de 
partij-organisatie op overeenkomstig 
niveau ledenvergaderingen en door 

lijks Bestuur) 
b. midden: 
I. fractie Provinciale Staten 
2. fracties openbare lichamen/ge
westraden 
3. Algemene Regiovergadering 
(ARV) 
4. Algemene Subregiovergadering 
(ASV) 
5. Regiobestuur (RB) 
6. Subregiobesturen (SB) 
c. basis: 
I. fractie gemeenteraad 
2. Algemene Afdelingsvergadèring 
(AAV) 
3. Afdelingsbestuur (AB) 

6. Organisatie op het middenniveau 
(regio). Op dit niveau kunnen afhan
kelijk van de behoefte in de betref
fende regio en de aanwezigheid van 
openbare lichamen of gewestraden 

twee soorten structuren worden ge
vormd. Over de keuze tussen deze 
structuren beslist de Algemene Re
gio Vergadering. Deze mogelijkhe
den kunnen als volgt worden om
schreven: 
a. Ongedeelde regiostructuur. De 
regio wordt niet gesplitst in subre
gio's en kent op dit niveau alleen de 
Algemene Regiovergadering. De 
voorzitter, secretaris, · penning
meester en overige leden van het RB, 
het regiohoofdbestuurslid en het plv. 
regiohoofdbestuurslid worden 
rechtstreeks door de ARV in funktie 
gekozen. 
b. Federatieve regiostructuur. De 
regio wordt gevormd door twee, drie 
of vier subregio's, waarvan de gren
zen samenvallen met eventueel be
staande openbare lichamen of ge
westen. Binnen de regio is de ARV 
het hoogste orgaan, dat minimaal 
eenmaal per jaar bijeenkomt. De le
den woonachtig in een subregio 
vormen een Algemene Subregiover
gadering (ASV), die het subregiobe
stuur (SB) rechtstreeks verkiest. 
Van ieder SB maakt een lid· tevens 
deel uit van het regiobestuur. De 
voorzitter, secretaris en penning
meester van het RB, het regiohoofd
bestuurslid en het plv. regiohoofdbe
stuurslid worden rechtstreeks door 
de ARV in functie gekozen .. 

Binnen de regio en subregio's kun
nen door de ARV of de ASV's vor
men van overleg worden gecreëerd, 
die aansluiten op de bij de leden be
staande behoeften. Deze kunnen 
b.v. bestaan uit: 
- provinciale of gewestelijke advies
raden 
- overleg van staten-, gewest- en 
raadsleden 
- overleg van regio-, subregio- en 
afdelingsbestuurders. 
Deze overlegvormen kunnen geen 
formele taken of bevoegdheden van 
de AR V's, c.q. ASV's of RB's c.q. 
SB's overnemen indien deze taken 
reglementair aan deze ledenvergade
ringen of besturen zijn toegekend. 
Taak, samenstelling en werkwijze 
van deze overlegorganen worden 
schriftelijk door de ARV c.q. ASV 
vastgelegd. 

E. 
In bovengenoemde voorstellen blijft 
in beide gevallen de regio verant
woordelijk voor: 
a. de ondersteuning van de Provin" 
ciale Staten-fractie (incl. opstellen 
verkiezingsprogramma, kandidaat
stelling en verkiezingscampagne) 
b. vertegenwoordiging in het hoofd
bestuur 
c. verkiezing van leden van de Ad
viesraad 
d. financiële bijdrage vanaf het lan
delijk niveau. 
Indien een federatieve regiostruc
tuur geldt, maken zowel het RB als ... 
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de SB's deel uit van het landelijk 
communicatienetwerk. tenzij dit in 
bepaalde gevallen uit financiële 
overwegingen onaanvaardbaar is. 
Dit is het geval met de ledenlijsten. 
die slechts in twee-voud ter beschik: 
king en dus alleen kosteloos aan of
wel RB èn. AB's ofwel SB's en AB's 
kunnen worden verstrekt. 

F. Buitenlandse afdelingen. 
De adviescommissie stelt voor om in 
de organisatiestructuur van D'66 
concentraties van buitenlandse le
den de mogelijkheid te bieden een 
buitenlandse afdeling te vormen. 
Buitenlandse afdelingen zullen ech
ter zeer moeilijk in een regio of sub
regio kunnen worden ingedeeld en 
hebben dientengevolge geen verte
genwoordiging in de Adviesraad. 
Ook rechtstreekse vertegenwoordi
ging in het HB is vooral op prakti
sche gronden niet gewenst. Een fi
nanciële bijdrage op grond van het 
ledental verhoogd met een drempel
bedrag moet echter wel geschieden. 
Deze afdelingen worden ook opge
nomen in het landelijk communica
tienetwerk, terwijl de secretaris
buitenland van het HB de kontakten 
met de buitenlandse afdelingen on
derhoudt. In de tekst van het voor
stel wordt voorgesteld de punten 8 en 
9 te hernummeren tot 9 en 10 en een 
nieuw punt 8 over buitenlandse af
delingen op te nemen: 
8. Buitenlandse afdelingen. Con
centraties van in het buitenland wo
nende leden kunnen in overleg met 
het hoofdbestuur een buitenlandse 
afdeling oprichten. Deze afdelingen 
maken geen deel uit van een regio of 
subregio doch kunnen wel aanslui
ting zoeken bij een (sub)regio. Zij 
zijn echter niet rechtstreeks verte
genwoordigd in de Adviesraad en het 
Hoofdbestuur. Zij maken wèl deel 
uit van het landelijke communicatie
netwerk en worden als zodanig ge
lijkgesteld met regiobesturen. De se
cretaris-buitenland van het hoofdbe
stuur onderhoudt de kontakten met 
deze afdelingen. Buitenlandse afde
lingen ontvangen een rechtstreekse 
financiële bijdrage van het hoofdbe
stuur. Voor het overige zijn buiten
landse afdelingen gelijk gesteld aan 
binnenlandse afdelingen. 

G. Positie steunfracties. 
De adviescommissie is van mening, 
dat de tekst van punt 7 van het oor
spronkelijke voorstel nader moet 
worden gepreciseerd. Hierbij dient 
onderscheid gemaakt te worden tus
sen het organiseren van een steun
fractie (taak, samenstelling en 
werkwijze) en hun ondersteunende 
aktiviteiten. De ondersteuning mag 
niet ontaarden in zelfstandig politiek 
optreden in de ledenvergadering en 
zeker niet naar buiten. Dientenge
volge wordt voorgesteld de tekst van 
punt 7 als volgt te wijzigen: 
7. Ondersteuning van fracties in 

vertegenwoordigende lichamen. 
De fracties in vertegenwoordigende 
lichamen op provinciaal, gewestelijk 
en gemeentelijk niveau kunnen, in
dien dit wenselijk wordt geacht. voor 
de ondersteuning van hun politieke 
taak de ARV, ASV of AA V verzoe
ken een steunfractie in te stellen. De 
taak, wijze van samenstelling en 
werkwijze wordt door de ARV. ASV 
of AA V schriftelijk vastgelegd nadat 
de fractie is gehoord. 
De steunfractie wordt in principe 
samengesteld uit de niet verkozen 
kandidaten van de betreffende ver
kiezingslijst. die voor direkte opvol
ging in aanmerking komen. 
De fractie heeft het recht een voor
dracht in te dienen. 
Het is onmogelijk dat de steunfrac
ties in de plaats treden van ARV'S, 
ASV's c.q. AA V's. Zij worden enkel 
gezien als ondersteuning van de 
fracties en dragen nimmer politieke 
verantwoordelijkheid. daar deze is 
voorbchouden aan de fracties. 

Agendapunt 6 

Algemene Politieke 
Moties 

Congresstuk VC 2-5 
MOTIE nr. 60 
Indieners: P. Scheele e.a. 
Woordvoerder: P. Scheele. 
Onderwerp: progressief overleg. 
De AL V van D'66, in vergadering 
bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober 
1979. . 
kennis genomen hebbend van de in
formele contacten tussen politici van 
PvdA, VVD en D'66, 
overwegende 
dat de mogelijkheid van toekomstige 
regeringssamenwerking tussen ge
noemde partijen. waarbij de onver
mijdelijkheid van regeringsdeelname 
van het CDA vervalt, in principe als 
een positieve ontwikkeling in de po
litieke partijverhoudingen moet 
worden beoordeeld, 
is van oordeel 
dat een verder geïnstitutionaliseerd 
onderzoek naar de mogelijkheden 
van toekomstige samenwerking tus
sen de drie partijen wenselijk is, 
draagt het Hoofdbestuur op 
de mogelijkheid te onderzoeken de 
genoemde contacten te formalise
ren. in die zin dat zij uitgebouwd 
worden tot een gesprek onder ver
antwoordelijkheid van de hoofdbe
sturen. eventueel met inschakeling 
van de wetenschappelijke bureaus 
van de drie. partijen, ter bestudering 
van de overeenkomsten en verschil
len in de partijprogramma's en een 
evaluatie daarvan ten aanzien van de 
mogelijkheid van toekomstige sa
menwerking, 
draagt het Hoofdbestuur op 
om op de volgende AL V, 25 en 26 
april 19!!0 te Nijmegen. te rapporte
ren over de uitvoering van genoemde 
opdracht e01 gaat over tot de orde van 

de dag. 
Toelichting: 
Een uitwisselbaarheid van de vier 
grote partijen in regeringscoalities 
zou een vruchtbare doorbraak bete
kenen in de Nederlandse partijver
houdingen. Het zou een "bevrij
ding" betekenen van het "onmisba
re" CDA. Het initiatief van enkele 
politici uit PvdA, VVD en D'.66 is te 
waardevol om een zuiver particulier 
gesprek te blijven. Op zijn minst kan 
onder de verantwoordelijkheid van 
de hoofdbesturen bestudeerd wor
den in welke mate de huidige tegen
stellingen tussen bovengenoemde 
partijen programmatisch gefundeerd 
zijn en of zij, los van persoonlijke en 
historische emoties, op langere ter
mijn te overbruggen zijn en onder 
welke voorwaarden. Een afstande
lijke analyse, bijvoorbeeld van een 
commissie uit de drie wetenschap
pelijke bureaus van de partijen, zou 
daarbij veel kunnen verduidelijken. 

MOTIE nr. 61 
Indieners: J. Bijl e.a. 
Woordvoerder: J. Bijl. 
Onderwerp: progressief overleg. 
De AL V van D'66, in vergadering 
bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober 
1979, 
kennis genomen hebbend van het 
standpunt van het Hoofdbestuur in
zake het bewaren van de eigen iden
titeit om het om die reden niet deel
nemen in een samenwerkingsver
band met PvdA, PPR en PSP, 
overwegende 
dat de politieke idealen van D'66 het 
best verwezenlijkt kunnen worden in 
samenwerking met andere progres
sieve partijen, 
spreekt als haar mening uit 
dat D'66 zijn onafhankelijke kóers 
moet vervolgen, maar dat de partij 
voor de komende verkiezingen de 
kiezers duidelijk moet maken dat 
D'66 zich nauwer verwant voelt met 
progressieve partijen dan met andere 
partijen. 
en gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting: 
D'66 heeft vanaf zijn ontstaan sa
mengewerkt met progressieve par
tijen als PvdA en PPR. Door het huic 
dige standpunt van D'66 t.a.v. het 
bewaren van de eigen identiteit zou 
de kiezer het idee kunnen krijgen dat 
D'66 een partij is geworden die met 
zowel "linkse" als "rechtse" partij
en zou kunnen en willen samenwer
ken in een nieuw te vormen regering. 
Het moet de kiezer duidelijk zijn 
waar D'66 staat: links van het mid
den. 

MOTIE nr. 62 
Indieners: Ad van Tiel e.a. 
Woordvoerder: Ad van Tiel. 
Onderwerp: themacongressen. 
De AL V van D'66, in vergadering 
bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober 
1979, 
overwegende 

I. dat met het groeien van het le
dental, door tijdgebrek op ALV's 
belangrijke onderwerpen vaak niet 
meer de aandacht krijgen die ze ver
dienen, 
2. dat er ook grenzen zijn aan het 
opnamevermogen van D'66-con
gresgangers, 
3. dat onderwerpen met een speci
fiek karakter vaak niet te volgen zijn 
zonder voldoende bestudering voor
af; 
4. dat door tijdgebrek op AL V's het 
HB genoodzaakt is moties, amen
dementen, beleidsstudies, enz. te 
voorzien vän het stempel ,.ontra
den'' of , ,overgenomen'', 
5. dat daardoor de interne partijde
mocratie geweld kan worden aange
daan;· 
is van oordeel 
A. dat geen afbreuk mag worden ge
daan aan het D'66-principe op 
AL V's: One man, one vote, 
B. dat voor iedereen toegankelijke 
themacongressen over speciale on
derwerpen, de leden de gelegenheid 
geven zich beter voor te bereiden, 
C. dat themacongressen de AL V's 
aanmerkelijk zullen kunnen ontlas
ten, 

· D. dat moties en amendementen op 
AL V's belangrijke instrumenten zijn 
in de handen van individuele leden, 
afdelingen en regio's om op een de
mocratische manier tot besluitvor
ming te komen of deze te beïnvloe
den, 
E. dat het HB door moties en amen
dementen op AL V's te voorzien van 
de kwalificatie "ontraden" of 
"overgenomen", een te zware druk 
legt op de besluitvorming; 
besluit het Hoofdbestuur op te dra
gen 
I. de wenselijkheid van themacon
gressen te onderzoeken, 
11. de ruimte te scheppen voor dis
cussie en duidelijke argumentatie 
m.b.t. moties, amendementen, be
leidsstudies enz .. zodat de vaak erg 
summier toegelichte aantekening 
"ontraden" of "overgenomen" 
achterwege kan blijven en AL V's (en 
themacongressen) in mondigheid 
zelf kunnen beslissen, 
I! I. het voorjaarscongres in de geest 
van deze motie een voorstel te doen, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr. 63 
Indieners: P. Poelmann e.a. 
Woordvoerder: P. Poelmann. 
Onderwerp: regionale omroep. 
De AL V van D'66, in vergadering 
bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober 
1979, 
kennis genomen hebbend van de be
leidsbrief van de Minister van CRM 
inzake de financiering van de regio
nale omroep, 
overwegende 
- dat D'66 reeds vanaf haar oprich
ting regionale omroep als een positief 
middel tot democratisering en parti-..,. 

I 
•i 
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ei pat ie van de burger heeft be-· 
schouwd, 
- dat de Kamerfractie van D'66 al
tijd krachtig de ontwikkeling van re
gionale omroep heeft bepleit, 
dat voor de ontwikkeling en het 
functioneren van regionale omroep 
de onafhankelijkheid van het me
dium gewaarborgd moet zijn, 
- dat dit het beste gerealiseerd kan 
worden door regionale omroep als 
zelfstandig onderdeel van het om
roepbestel uit de omroepmiddelen te 
financieren, 
is van oordeel . 
dat het regeringsbeleid inzake de re
gionale omroep niet die waarborgen 
voor continuïteit en onafhankelijk
heid in zich sluit, 
verzoekt 
1. de Tweede Kamerfractie al het 
mogelijke in het werk te stellen om 
de regionale omroep zo snel mogelijk 
verder uit te bouwen als zelfstandig 
onderdeel van het omroepbestel, 
2. het Hoofdbestuur zo spoedig mo
gelijk in het beleidsprogram een on
derdeel op te nemen over kleinscha
lige media als uitdrukking van het 
democratiseringsproces en de parti
cipatie van de burgers hierin, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr. 64 
Indieners: Coraline Boomsma-Bäc
kèr e.a. 
Woordvoerder: Coraline Boomsma
Bäcker. 
Onderwerp: instellen van een denk
team. 
De AL V van 0'66, in vergadering 
bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober 
1979, 
overwegende dat: 
- een toenemend aantal signalen uit 
onze samenleving er op wijst dat ern
stige gevolgen van complexe en on
derling samenhangende ontwikke
lingen op sociaal-economisch en 
maatschappelijk gebied zich ver
sneld aandienen, 
- de complexiteit en.de ondoorzich
tigheid van de zich daarbij aankondi
gende problematiek een goed oor
deel en gefundeerd inzicht bemoei
lijken, 
- onze reactie daarop tot nu toe 
veelal bestaat uit het instellen van 
ad-hoc werkgroepen of commissies 
met een beperkte opdracht, die 
hoogstens deel-oplossingen aandra
gen, 
is van oordeel dat 
gelet op het bovenstaande het drin
gend gewenst is dat op een andere 
wijze dan via het vinden van deel
oplossingen door middel van deel
commissies of -werkgroepen, de 
complexe problematiek in haar on· 
derlinge samenhang moet worden 
aangepakt, 
spreekt als haar mening uit dat 
- het derhalve dringend noodzake
lijk is om zo spoedig mogelijk te ko
men tot het instellen van een perma
nente werkgroep van een zodanige 

samenstelling dat daarin alle betrok
ken disciplines zijn opgenomen, 
- het bovendien gewenst zou (kun
nen) zijn dat ook andere politieke 

·partijen aan deze werkgroep deel
nemen, 
verzoekt het Hoofdbestuur 
- de totstandkoming van deze breed 
samengestelde werkgroep krachtig 
te bevorderen, 
- de mogelijkheden te onderzoeken 
in hoeverre andere politieke partijen 
in bedoelde werkgroep zouden wil
len participeren, 
- zo mogelijk op het voorjaarscon
gres van 1980 een duidelijke en prak
tisch uitvoerbare taakomschrijving 
aan de AL V voor te leggen 
en gaat ov~er tot de orde van de dag. 

MOTIE nr. 65 
Indieners: J. Apotheker e.a. 
Woordvoerder: J. Apotheker. 
Onderwerp: deelname actiegroepen. 
De AL V van D'66 in vergadering bij
een te Utrecht op 26 en 27 oktober 
1979, 
constaterende 
dat het Hoofdbestuur tijdens de lan
delijke energiedag te Gasselte op 2 
juni 1979 op geen enkele wijze heeft 
gereageerd op de gebeurtenissen die 
toen plaatsvonden, 
overwegende 
dat het voor de partij belangrijk is op 
manifestaties, waarvan de strekking 
overeenkomt met de denkbeelden 
van D'66, van haar belangstelling 
blijk te geven, . 
verzoekt het Hoofdbestuur 
in het vervolg alerter te reageren op 
dit soort manifestaties, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr. 66 
Indieners: regio Gelderland 
Woordvoerder: 
Onderwerp: jeugd-sport-paspoort. 
De AL V van D'66, in vergadering 
bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober 
1979, 
overwegende 
- dat sportbeoefening en sportorga
nisatie niet alléén een zaak is van 
sportverenigingen, 
- dat in een goed sportbeleid de in
dividuele sportbeoefening een be
langrijk aspect is, 
- dat de recreatieve, individuele 
sportbeoefening in de toekomst door 
meer vrije tijd zal toenemen, 
- dat er een duidelijke relatie is tus
sen individuele sportbeoefening en 
de volksgezondheid, 
- dat de zegswijze: ,jong geleerd, 
oud gedaan" ook voor de recreatieve 
individuele sportbeoefening geldt, 
- dat voor jeugdigen en studenten 
allerlei niet eenduidige kortingen 

·gelden (chaos in tarieven en kortin
gen bij bv. zwembaden, ijsbanen 
enz.) en vaak ondoorzichtig zijn, 
- dat niet iedereen lid van een sport
vereniging wil zijn, 
is van oordeel 
- dat er een jeugd-sport -paspoort 
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dient te komen, hetwelk op dezelfde 
wijze kan functioneren als het CJP, 
tenslotte overwegende 
- dat van een JSP een stimulerende 
werking kan uitgaan, 
- dat van deze stimulerende werking 
de exploitatielast van diverse sport
accommodaties (b.v. zwembaden, 
ijsbanen) gedrukt kan worden, 
- dat het particuliere initiatief direct 
op een JSP zal inspelen door zelf 
nieuwe faciliteiten te scheppen, 
- dat door een JSP meer doorzich
tigheid in tarieven zal komen. 
vraagt. alle geledingen binnen D'66 
alles te doen om het J SP te realiseren 
en 
draagt het Hoofdbestuur op 
deze activiteiten te coördineren en 
draagt het Hoofdbestuur op 
een eoncept-tekst m.b.t. het JSP te 
formuleren voor het verkiezingspro
gram en deze tekst aan de AL V voor 
te leggen, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr. 67 
Indieners: A. R. P. Janse e.a. 
Woordvoerder: A. R. P. Janse. 
Onderwerp: kringloop. 
De AL V van D'66, in vergadering 

van oordeel zijnde 
dat de kringloop-opvattingen welke 
centraal staan in de afvalstoffenwet 
eveneens van toepassing geacht 
moeten zijn op de plantevoedings
stoffen in dierlijke mest en dat de 
aanwezigheid van grote hoeveelhe
den koper deze recirculatie op den 
duur zal belemmeren, 
verzoekt 
de Tweede Kamer-fractie te bewer
ken dat de regering ertoe wordt be
wogen om door middel van geëigen
de maatregelen te komen tot een 
verlaging, resp. totale afschaffing 
van de toevoeging van kopersulfaat 
aan ·varkensvoer en dit voorstel ook 
bij het Europees Parlement aanhan
gig wordt gemaakt, 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Agendapunt 4 

Beleidsprogram 
Hoofdstuk energie 

Congresstuk VC 2 - 3 

1. Inleiding 
bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober Steeds meer vormt energie het 
1979, brandpunt van internationale 
overwegende . conflicten; dit zal de speelruimte van 
- datindeafvalstoffel)overdedose- de Nederlandse politiek ernstig in
ring van rioolslib beperkende richt- perken. Vrijwel alle manieren van 
lijnen, zoals voorgesteld door de (uitbreiding van de) energievoorzie
Unie van Waterschappen, worden ning brengen ernstige problemen met 
gehanteerd, die deze doseringen zich mee. De olieaanvoer is onzeker 
toelaten van Waterschappen, wor- geworden; toepassing van kernener
den gehanteerd, die deze doseringen gie stuit onder meer op het probleem 
toelaten van resp. 2 ton/jaar voor van het kernafval en van ongelukken 
bouwland en I ton/jaar voor gras- met centrales, en roept bovendien 
land, grote maatschappelijke spanningen 
- dat bij d.~ vaststelling van die op; méér kolen betekent misschien 
richtlijnen re'<ening werd gehouden een grote aanslag op het milieu en de 
met de gehalh'n aan zware metalen, volksgezondheid, en bovendien het 
waaronder kop,~r. risico van verstoring van· het wereld
- dat bij de toelaatbare hoeveelheid klimaat; invoer van LPG en vloei
koper werd uitgegaan van maximaal baar aardgas brengt ook veiligheids
toelaatbare doses van resp. I kg ko- problemen met zich mee. Door de 
per/ha per jaar voor bouwland en 0.5 spanningen op de oliemarkt stijgen 
kg koper/ha per jaar voor grasland, de prijzen snel; tegelijkertijd bestaat 
- dat bij de varkensmesterij gebruik de noodzaak, de structu•1r van het 
wordt gemaakt van veevoer waaraan energieverbruik om te buigen en de 
kopersulfaat wordt toegevoegd, afhankelijkheid V"\n olie en gas te 
- dat een landbouwkundig verant- verminderen. Het energievraagstuk 
woorde dosering van varkensmest is hierdoor een bijzonder gecompli
(gebaseerd op de stikstofbehoefte ceerd probleem, waarvoor geen een
van bouwland resp. de kaliumbe- voudige oplossingen be~taan. 
hoefte van gras, volgens de.bevin- Bij het. formuleren van een goed 
dingen van het Instituut voor Bo- energiebeleid dienen de volgende 
demvruchtbaarheid te Groningen), overwegingen in ogenschouw te 
overeenkomt met een koperaanvoer worden genomen: 
van resp. 3 kg koper/ha per jaar voor - de kwaliteit van het milieu. Vrij
bouwland en I kg koper/ha per jaar wel al het energieverbruik tast het 
voor grasland, milieu aan; het moet daarom zo laag 
- dat uit cijfers blijkt dat de totale mogelijk worden gehouden, terwijl 
koperbelasting in Nederland uit het gebruik van vuile of gevaarlijke 
rioolslib afgezet in de landbouw in brandstoffen aan strenge milieu-ei-
1977 30 ton bedroeg en die uit dierlij- sen moet worden gebonden. 
ke mest 900 ton, - het tegengaan van grondstofver
- dat niet aannemelijk kan worden spilling. Grondstoffen raken uitge
gemaakt, dat koper uit rioolslib zich put. Alleen al om de Derde Wereld 
anders zal gedragen dan koper uit en toekomstige generaties nog hun 
varkensmest, ... 
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rechtmatig aandeel van grondstofl'en 
te gunnen moet het verbruik van 
grondstoffen zoveel mogelijk wor
den verminderd. 
- internationale veiligheid. Een ver
storing in de aanvoer van brandstof
fen vormt thans een van de grootste 
bedreigingen van de wereldvrede. 
Het brandstofpakket en de hoogte 
van het verbrûik moeten erop afge
stemd zijn. zulke spanningen zoveel 
mogelijk te voorkomen. 
- de sociaal-economische stabiliteit 
van Nederland. Om de stabiliteit van 
de Nederlandse economie in de toe
komst te verzekeren. moeten een 
produktieniveau en een betalings
balanspositie worden gehandhaafd. 
die sociale spanningen zoveel moge
lijk vermijden. 
Het probleem bij het formuleren van 
het energiebeleid is. dat deze punten 
niet zonder meer verenigbaar zijn. 
Al deze overwegingen wijzen naar 
krachtige energiebesparing als een 
hoeksteen van het energiebeleid. 
Het publick dient sterk bij de bespa
ringscampagnes betrokken te wor
den, waarbij ingespeeld moet wor
den op een algemeen bestaande be
reidheid tot matiging van het ver
bruik. Veel meer d"an thans dient ge
streefd te worden naar beperking van 
het energieverbruik. De regering 
dient open te staan voor de vele 
ideeën en voorstellen die m.b.t. 
energiebesparing worden gedaan. 
Ruime steun moet worden gegeven 
aan een breed scala van proefpro
jecten op dit gebied. Energieplan
ning dient gebruik te maken van 
taakstellende plafonds aan het ener
gieverbruik. 
Grote aandacht moet worden be
steed aan de ontwikkeling van duur
zame (regeneratieve) energiebron
nen, om ervoor te zorgen dat deze 
schone energiebronnen in de toe
komst ee:1 zo groot mogelijk aandeel 
in de Nederlandse energievoorzie
ning kunnen hebben. 
Aantasting van de kwaliteit van het 
milieu door ontwikkelingen in het 
energieverbruik moet zoveel moge
lijk worden vermeden. De introduc
tie van kolen dient daarom d.m.v. 

·schone technologieën plaats te vin
den, ook wanneer dit financiële of~ 
fers vraagt. 
Kernenergie wordt door ons voor
alsnog afgewezen als maatscha;.Jpe
lijk aanvaardbare energievorm. 
vanwege de eraan vcrbonden 
problemen, o.a. afvalbergïng en vei
ligheidsproblematiek. Wel dient de 
kennis op dit gebied behouden te 
blijven. 
Vanwege de zeer ernstige situatie op 
de internationale oliemarkt en de ge
volgen daarvan voor de internatio
nale verhoudingen moet al het mo
gelijke worden gedaan om het olie
verbruik terug te dringen. met be
houd van een maatschap"pelijk aan
vaardbaar produktieniveau en eco
nomische stabiliteit. In IEA-verband 

wordt daarover periodiek overleg 
gevoerd. wat uitmondt in aktiepro
gramma's. Vanwege het uitstel van 
de beslissingen over de toepassing 
van kernenergie dreigt Nederland 
daar in een geïsoleerde positie te ra
ken, wat ernstige consequenties kan 
hebben in het geval van nieuwe boy
cots. Voor het behoud van de plaats 
van Nederland in het internationale 
krachtenveld is het nodig, met 
overtuigende resultaten te komen 
van een krachtig beleid. dat op een 
andere manier leidt tot verminderde 
olie-afhan keiijkbeid. 
De stijging van de energieprijzen en 
de enorme verslechtering van de 
betalingsbalans mede als gevolg van 
het teruglopen van de aardgasexport 
na 19X.~ maken daarnaast een grote 
inspanning van het Nederlandse be
drijfsleven in de komende jaren 
noodzakelijk, waarvoor grote offers 
gebracht zullen moeten worden. Ge
constateerd moet worden, dat de 
ruimte als gevolg van de aardgasba
ten niet is benut voor het opbouwen 
van een sterke exportpositie; nu 
staan wij voor de taak. datzelfde te 
doen. maar onder veel ongunstiger 
omstandigheden. De ombuiging 
moet nu immers niet meer in een 
sterk groeiende, maar in een stagne
rende economie plaats vinden. ter

. wijl bovendien de financiering ervan 
nauwelijks meer uit groeiende aard
gasinkomsten kan plaats vinden: dit 
laat de noodzaak onverlet spoedig 
hogere exportprijzen te bedingen. 
De verslechtering van de betalings
balans met tientallen miljarden als 
gevolg van het wegvallen van de 
aardgasexport kan een (grote) stap 
terug in de welvaart betekenen. 
Hoewel wij van mening zijn, dat dit 
niet noodzakelijk een stap terug in 
welzijn is. moet worden geconsta
teerd dat dit grote sociale spanningen 
zal kunnen oproepen. Desondanks 
zien wij het als vrijwel onvermijde
lijk element van het beleid. 
Tenslotte kan de verslechtering van 
de betalingsbalans worden opgevan
gen door een nieuwe, op innovaties 
gebaseerde energie-extensieve ex
portindustrie. Aan deze mogelijk
heid geven wij verre de voorkeur bo
ven een uitbouw van een energie-in
tensief export-pakket, maar wij rea
li~eren ons dat dit makkelijker is ge
zegd dan gedaan. Het is in elk geval 
zeer de vraag of het gehele betalings
balansprobleem hierdoor op korte 
termijn kan worden opgelost: de 
contouren van zo'n energie-exten
sieve industrie zijn namelijk nog niet 
goed zichtbaar. l.v .m. het kwetsbare 
milieu en de grondstofl'enarmoede 
van Nederland ligt het voor de hand, 
deze exportsector op te bouwen in de 
milieu- en grondstofl'enbesparende 
technologie. 
Voor het financieren van de noodza
kelijke ombuigingsoperatie zullen op 
zeer grote schaal middelen moeten 
vrijkomen. Een algemeen herstel 

van de rendementen van het be
drijfsleven is noodzakelijk, (met 
consequenties voor de inkomens), 
daarnaast zal veel geld beschikbaar 
moeten komen voor gerichte inno
vatiebevorderende maatregelen. Dit 
laatste zou deels gevonden kunnen 
worden door gelden van de institu
tionele sector: o.a. pensioenfond
sen, verzekeringsmaatschappijen, 
elektriciteitsbedrijven, te laten be
stemmen voor risicodragende, inno
vatiebevorderende investeringen; 
ook zouden extra aardgasinkomsten 
voor dit doel bestemd kunnen wor
den. Voor uitwerking van deze pun
ten kan worden verwezen naar de 
hoofdstukken over het economisch 
beleid in dit bcleidsprogram. 
In vele opzichten raakt het vraagstuk 
van de energievoorziening aan mo
rele kwesties zoals de risico's van 
kernafval en de mogelijkheid van 
klimaatveranderingen door gebruik 
van fosiele brandstoffen. Een brede 
discussie onder de bevolking over 
energie (dus niet alleen over kern
energie) en de economische conse
quenties van de verschillende be
leidskeuzen is noodzakelijk. Daartoe 
moet een zo breed mogelijkscala van 
scenario's worden gepresenteerd. 
Om energiebesparing en duurzame 
energiebronnen bestuurlijk goed te 
bevorderen, is een decentralisatie 
van een deel van het energiebeleid 
noodzakelijk. De lagere overheden 
zullen op deze terreinen grotere be
voegdheden dienen te krijgen. Daar
naast is het noodzakelijk, dat ten 
aanzien van alle aspecten van de 
openbare energievoorziening demo
cratische besluitvorming en controle 
door vertegenwoordigende lichamen 
mogelijk is. Ook moet de gehele or
ganisatiestructuur van het energie
beleid doorgelicht worden, en aan
gepast aan eisen van doelmatigheid, 
slagvaardigheid. visie en doorzich
tigheid voor de burger. 

2. Belangrijke 
beleidspunten 
2.1. Internationale 
betrekkingen 
2.1.1. Olie als politiek wapen. 
Aangezien de toekomstige energie
voorziening in Nederland voor een 
groot deel afhankelijk zal zijn van 
olie-invoer, bestaathet gevaar dat de 
olieafhankelijkheid Nederland 
kwetsbaar zal maken voor politieke 
chantage. Aangezien de economi
sche en politieke kwetsbaarheid 
slechts is op te lossen door vrijwillige 
afspraken in internationaal verband, 
dient het beleid erop gericht te zijn de 
efTectiviteit van deze internationale 
afspraken te bevorderen. De formu
lering en de uitvoering van het Ne
derlandse oJcrgiebeleid dienen 
daartlnt mcd,; gericht te zijn op het 
behoud van de Nederlandse interna-

tionale politieke geloofwaardigheid 
met name wat betreft de daadwerke
lijke realisatie van afgesproken olie
aanvoerplafonds. 
Nieuwe afhankelijkheden (kolen, 
uraan) moeten worden voorkomen. 
2.1.2. Verspreiding van kernwapens 
Het aan het vreedzame gebruik van 
kernenergie verbonden gevaar van 
verspreiding (proliferatie) van kern
wapens door het beschikbaar komen 
van plutonium uit kernafval, moet 
leiden tot meer bedachtzaamheid 
over het gebruik van kernenergie in 
de wereld. 
2.1.3. Afwijzing plutonium als ener
giedrager. 
Ook op internationaal niveau dient 
Nederland plutonium als energie
drager voor de oplossing van het we
reldenergieprobleem af te wijzen. 
2.1.4. Betrekkingen met buurlan
den. 
In Europees verband dienen tussen 
buurlanden afspraken te worden ge
maakt over de veiligheidsaspecten 
van nabij de landsgrenzen gelegen 
kerncentrales. andere nucleaire in
dustrieën en LNG en LPG-termi
nals. 

2.2. Mogelijkheden 
en keuzen voor 
Nederland 
2.2.1. Besparingen 
2.2.1.1. Voorlichtingsbeleid 
De bevolking dient via een indrin
gende benadering bewust gemaakt te 
worden van het overheersende be
lang van de energievoorziening voor 
de samenleving en de noodzakelijke 
rol die zuinig gebruik én besparingen 
daarin kunnen spelen. De overheid 
dient deze bewustvorming tegelij
kertijd te belonen door een actief 
beleid (subsidies, investeringsrege
lingen) om besparingen te kunnen 
realiseren. Naar de mening van D'66 
kan deze gedragsver<.ndering nog 
nadrukkelijker nagestreefd worden 
dan thans gebeurt. 
2.2.1.2. 
Brede acceptatie van en enthou
siasme voor de energiebesparings
doelstelling is nodig voor het slagen 
van het beleid; maar omgekeerd is 
een duidelijk beleid ook nodig om het 
gevraagde enthousiasme te schra
gen. Want niet in plaats van maar 
naast en namens de individuele bur
ger heeft de overheid een eigen ver
antwoordelijkheid die de volgende 
·elementen omvat: 
- het individu meer mogelijkheden 
bieden voor het realiseren van het 
eigen energie-bewust gedrag; 
- het stellen van normen en het 
handhaven van regels als ruggesteun 
voor de goedwillende en ter correctie 
van de dwarsliggende burger; 
- het scheppen van een klimaat van 
acceptatie door zelf voorbeelden te 
stellen; 
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- het wegnemen van praktische, fi
nanciële of organisatorische belem
meringen voor besparingsmogelijk
heden; 
- sturend optreden daar waar het 
maatschappelijk krachtenveld van 
deelbelangen de noodzakelijke re
sultaten niet oplevert of zelfs blok
keert; 
- verdelend en bemiddelend optre
den daar waar in een schaarstesitua
tie keuzes moeten worden gedaan, 
waarvoor de optelsom van indivi
duele keuzes noch de meest 
rechtvaardige verdeling noch een 
totaal binnen de vereiste grenzen kan 
garanderen; 
- benutten van de ontvankelijkheid 
van het moment voor het trefTen van 
lange-termijn maatregelen gericht op 
een fundamenteler ombuiging van 
het leefpatroon, waartoe de bereid
heid wel bestaat, maar die niet uit het 
individueel gedrag alleen kan resul
teren. 
2.2.1.3. 
D'66 is bereid hoge prioriteit te ge
ven voor overheidsuitgaven ten be
hoeve van energiebesparing, binnen 
de totale ruimte thans beschikbaar. 
Gedacht wordt dat 3 tot 4% van het 
Nationaal Inkomen nodig zal zijn om 
het energieverbruik aan het eind van 
deze eeuw terug te brengen tot het 
door het taakstellende energiescena
rio vereiste niveau. 
2.2;1.4. 
De overheid kan de vraag naar nieu
we technieken, die het energiever
bruik verminderen, helpen bevorde
ren door voor te schrijven dat bij de 
bouw van nieuwe overheidsgebou · 
wen een zeker percentage van de 
bouwkosten besteed wordt aan het 
uitproberen van veelbelovende 
technieken op het gebied van ener
gieverbruik. 

2.2.3. Aardgas 
2.2.3.1. Winning aardgas 
Intensief onderzoek naar gas voor
komend in Nederland, inclusief het 
continentaal plat van de Noordzee, 
moet doorgaan. Een zo nauwkeurig 
mogelijke taxatie van de winbare 
hoeveelheden is van essentieel be
lang voor de planning voor de ener
gievoorziening. Kleinere gasvelden 
moeten na lokalisering snel worden 
geëxploiteerd, om het Slochteren
gasveld zolang mogelijk als buffer
systeem te kunnen gebruiken, Zono
dig dient de overheid te compense
ren voor een eventuele economische 
barrière van de exploitatie van deze 
marginale velden middels een verla
ging van royalties. Dit dient gepaard 
te gaan met een verhoging van de 
overheidsdeelname in de NAM. 

Natuurgebieden moeten gespaard 
worden. Exploitatie kan eventueel 
plaatsvinden in tijden waarin het 
werkelijk nodig zal zijn en er waar
schijnlijk als gevolg van technische 
ontwikkelingen, minder aanleiding 

tot milieuverstoring zal zijri. Daar- van olie als grondstof voor de chemi
van is nu geen sprake. sche industrie of voor grote ondervu

2.2.3.2. Invoer - Uitvoer - Vervoer 
van aardgas. 
Nederland moet zich nadrukkelijk 
aanbieden als aanlandingsplaats 
voor overschotten gas uit het Britse 
(en Noorse) deel van de Noordzee. 
Gezien de grote gevaren van trans
port, aanlanding en opslag van vloei
baar aardgas (LNG) dient een Euro
pese oplossing gezocht te worden in 
die zin, dat vooreerst wordt uitge
gaan van iransport per pijpleiding. 
Mocht dit niet een volledige oplos
sing betekenen dan zal op enkele 
plaatsen centrale aanlanding moeten 
plaatsvinden terwijl verder transport 
via een Europees gasnet geschiedt. 
2.2.3.3. Rol van aardgas in de ener
gievoorziening 
Nieuwe hoeveelheden gas dienen 
alleen aan de industrie ter beschik
king gesteld te worden voor hoog
waardige toepassingen (b.v. niet 
voor ondervuring van ketels) en voor 
bevordering van nuttiger energiege
bruik, zoals warmtekracht-koppe
ling. In het toekomstig industriebe
leid zal een accentverschuiving 
moeten plaatsvinden in de richting 
van minder energieverslindende in
dustrieën. Voor de bestaande ener
gieverslindende industrieën dient 
een maximale energiebesparing 
bevorderd te worden, onder meer 
door in Europees verband de aard
gasprijzen te verhogen tot het we
reldmarkt-niveau van olie. 

2.2.4. Aardolie 
2.2.4.1. Hoogwaardige toepassingen 
van aardolie 
Gezien de noodzakelijke beperking 
van het gebruik van olie in Neder
land dient olie zoveel mogelijk ge
bruikt te worden voor hoogwaardige 
toepassingen, waarvoor geen andere 
energiedragers beschikbaar zijn, zo
als in de vervoerssektor. 
2.2.4.2. Milieu-overwegingen 
Uit milieuhygiënische overwegingen 
dient de zwaveldioxyde uitstoot, als 
ontstaat bij verbranding van oliepro
dukten, teruggedrongen te worden. 
Dit kan door geleidelijke verminde
ring van het zwavelgehalte van 
stookolie. Het verdient aanbeveling 
deze vermindering in overleg met 
andere Europese landen te doen 
plaats vinden. Ook voor de vermin
dering van het loodgehalte van ben
zine zal een Europese aanpak de 
voorkeur moeten hebben. 

2.2.5. Vloeibare Olie Gassen 
(LPG) 
2.2.5.1. Import LPG 
De aanlanding van LPG wordt 
slechts aanvaard indien aan de 
strengste technisch haalbare veilig
heidseisen wordt voldaan. Aanvoer 
van LPG kan worden overwogen in 
het licht van de mogelijkheid tot 
hoogwaardig gebruik als vervanging 

ring 

2.2.6. Kolen 
2.2.6.1. lnfrastruktuur kolen voor-
ziening 
De overheid dient te zorgen voor 
omstandigheden die het mogelijk 
maken dat in Nederland een doel
matige en efficiënte infrastruktuur 
opgebouwd wordt voor het gebruik 
van steenkool, zoals centrale aan
voerplaatsen, overslag. opslag, ver
voer en eventueel voorbehandeling 
voor bepaalde toepassingen. De op
bouw van de infrastruktuur zal 
moeten worden bepaald door de 
Rijksoverheid en kunnen worden 
uitgevoerd door partikulier initiatief. 
2.2.6.2. Nieuwe verwerkings
technologieën 
De overheid dient te stimuleren dat 
demonstratieprojekten voor kolen
vergassing en wervelbedverbranding 
in Nederland op grote schaal uitge
voerd worden teneinde snellere 
commerciële toepassing van deze 
milieuvriendelijke processen te be
reiken. Hierbij kan gedacht worden 
aàn toepassingen in de semi-over
heidssektor, b.v. elektriciteitsbe
drijven, zowel als aan stimulerings
maatregelen ten behoeve van parti
kuliere industrieën die in deze ont
wikkelingen mogelijkheden zien 
voor verdere uitbouw van het eigen 
bedrijf. Naast de wenselijkheid voor 
efficiënt energiegebruik dient hierbij 
vooral gelet op de innovatie die van 
deze projekten kan uitgaan voor de 
Nederlandse machinefabrieken en 
konstruktiebedrijven. 
2.2.6.3. Milieubeleid 
In het algemeen dienen schone 
brandstoffen als ontzwavelde olie, 
gas LPG, gereserveerd te worden 
voor kleinschalige toepassingen, en 
vuile brandstoffen, die niet vooraf 
gereinigd kunnen worden, gebruikt 
te worden voor grootschalige ver
branding, waarbij de beste reini
gingsmetboden beter gebruikt kun
nen worden. 
2.2.6.4. De gevolgen voor het milieu 
Toepassing op grote schaal van ko
len kan milieu-hygiënische proble
men veroorzaken door zwavel
dioxyde uitstoot, oliegasversprei
ding en lozing van vaste verbran
dingsresten. Milieu-eisen zullen in 
Europees verband geregeld moeten 
worden, hetgeen niet wil zeggen dat 
Nederland zo nodig niet eerder 
maatregelen moet treffen. In ver
band met de overschakeling op 
steenkool zal een overgangsfase no
dig zijn, b.v. voor het gebruik in 
elektrische centrales. 

2.2.7. Kernenergie 
2.2. 7 .I. Kernenergie afwijzen 
D'66 is van oordeel dat de aan kern
energie verbonden problemen en ge
varen zo ver van een oplossing ver
wijderd zijn dat kernenergie, in de 

huidige omstandigheden, niet kan 
worden aangemerkt als een maat
schappelijk aanvaardbare energie
vorm en is daarom van mening, dat 
vooralsnog niet kan worden uitge
gaan van een bijdrage van kernener
gie aan onze toekomstige energie
voorziening. 
2.2.7.2. Thans geen verdere ontwik
kelingen 
Er dienen thans geen verdere akti
viteiten ontplooid te worden die di
rekt of indirekt bedoeld zijn een bij
drage te leveren voor het verder toe
passen van kernenergie in Neder
land. Deze uitspraak houdt in dat ge
richt wetenschappelijk onderzoek op 
het gebied van kernenergie gehand
haafd moet blijven, maar wel dat 
vermindering hiervan mogelijk is. 
Het overheidsbeleid dient, zolang de 
Brede Maatschappelijke Discussie 
voortduurt, in ieder geval op geen 
enkele wijze vooruit te lopen op de 
uitkomst van de discussie. Dit bete
kent o.a. dat D'66 van mening is dat 
proefboringen om de mogelijkheden 
van berging van radioactief afval in 
geschikte geologische formaties te 
onderzoeken thans niet moeten 
plaats vinden. 
2.2.7.3. Europees verband 
In het Europees overleg dient inge
bracht te worden dat betreffende 
verdere toepassing van kernenergie 
de uiterste terughoudendheid in acht 
moet worden genomen. 
2.2. 7 .4. Opwerking kernafval 
Opwerking van radio-aktief kernaf
val wordt afgewezen, om de gevaren 
van het proces zelf zowel als om de 
problematiek rond de verspreiding 
van kernwapens. 
2.2.7 .5 Snelle kweekreaktoren, Kal
kar 
D'66 wijst de toepassing van snelle 
kweekreaktoren af, omdat in de 
kringloop plutonium een rol speelt. 
Nederland dient zich daarom terug te 
trekken uit .het Kalkar-projekt en 
Super-phenix. 
2.2.7.6. Kerncentrales Borssele en 
Dodewaard 
Beslissingen over de toekomst van 
de Nederlandse kerncentrales die
nen genomen in het kader van de 
Brede Maatschappelijke Discussie. 
Op dit moment dienen daarom geen 
langlopende contracten afgesloten te 
worden over de verwerking van het 
kernafval uit deze centrales. 
De regering dient inmiddels de vei
ligheid voor de omgeving te waar
borgen en bij enigerlei aanleiding tot 
twijfel daaraan stillegging van de 
centrale te verlangen. 
Het functioneren van de centrales 
zal bovendien op geen enkele wijze 
mogen leiden tot feiten, omstandig
heden of verplichtingen die de uit
eindelijke besluitvorming met vol
dongen feiten belasten. 

2.2.2. Duurzame energie 



CONGRESDEMOCRAAT 

Een zó nauwkeurig mogelijke schat
ting van de winbare hoeveelheden 
zonnewind-, bio-energie en aard
warmte is van wezenlijk belang voor 
de planning in de energievoorzie
ning. 
2.2.2.1. Zonne-energie voor gebou
wen 
In de gebouwen van nu is slechts 
door uitputting van kostbare ener
gievoorraden een goed woon- en 
werkklimaat in stand te houden. Het 
is mogelijk zo te bouwen dat alleen 
m.b.v.aktieveen passieve benutting 
van zonne-energie een goed bin
nenklimaat te bereiken is. De over
heid dient demonstratieprojekten 
met warmteopslag van voldoende 
omvang op te zetten. 

2.2.2.2. Windenergie voor elektrici
teitsvoorziening 
In het Nationaal Onderzoekpro
gramma Windenergie dat in 1981 af
loopt, maakt Nederland zijn rol als 
voortrekkersland in IEA-verband 
niet waar: Het onderzoek moet ge
concentreerd en versterkt worden 
door de oprichting van een onafhan
kelijk windenergie-instituut. Grote 
demonstratieprojekten moeten het 
bedrijfsleven tot investeringen sti
muleren en het publiek tot menings
vorming over de aanvaardbaarheid 
van windturbines in het landschap. 
2.2.2.3. Rio-energie voor landbouw 
en veeteelt 
De overheid dient de produktie van 
biogas. gasohol e.d. uit mest en afval 
van land- en tuinbouw te bevorde
ren. 
2.2.2.4. Overige duurzame energie
bronnen. 
De opsomming hierboven is niet uit
puttend. Steeds zal naar nieuwe mo
gelijkheden moeten worden gezocht 
(aardwarmte, waterkracht). Initia
tieven van de overheid zijn hierbij 
essentieel. 

2.3. Organisatie en 
besluitvorming. 

2.3.1. Organisatie/planning. 
2.3.1.1. 
Plan van Gasafzet en Elektriciteits
plan dienen te worden samenge: 
voegd tot een langlopend energie
plan, dat door de Minister vour 
Energie en Ekonomische Zaken 
jaarlijks bij de begrotingsbehande
ling aan het parlement wordt voor
gelegd. In dit plan dienen ook de 
overheidsinspanningen t.b.v. de 
olie- en koleninzet vermeld te wor
den. 
2.3.1.2. 
In het Energieplan wordt een indica
tief niveau opgenomen van een ge
heel van besparingen en duurzame 
energieproduktie. dat onder verant
woordelijkheid van lagere overhe
den tot stand gebracht moet worden. 
2.3.1.3. 

Op het gebied van gas en elektriciteit 
dient een nationaal gasinkoopbe
drijf. resp. een nationaal produktie
bedrijf te ontstaan. dat rechtstreeks 
verantwoording schuldig is aan de 
Minister. • 
2.3.1.4. 
Distributie van gas en elektriciteit 
dient gezamenlijk te gebeuren door 
lokale, regionale of provinciale dis
tributiebedrijven (horizontale con
centratie). 
2.3.1.5. 
Stadsverwarming dient in beheer te 
zijn bij een gezamenlijk gas/elektri
eiteits-distributiebedrijf. Waar dit 
niet bestaat. dient het beheer van de 
installatie en de distributie van elek
triciteit in handen te zijn van het 
elektriciteitsbedrijf. de distributie 
van de warmte in handen van het 
gas bed rijf. 
2.3.1.6. 
De gehele energievoorziening dient 
overigens onder direkte verant
woordelijkheid en kontrole van 
rechtstreekse en democratisch ge
kozen volksvertegenwoordigers 
plaats te vinden. 

2.3.2. Wetgeving. 
De bevoegdheden van de overheid 
op het gebied van de energievoorzie
ning dienen geregeld te worden in 
een Energiewet. Hierin dient ook de 
inspraak van de burgers geregeld te 
worden. 

2.3.3. Adviesstruktuur. 
Om de noodzakelijke samenwerking 
tussen overheid en bedrijfsleven op 
het gebied van innovaties op ener
giegebied te bevorderen. dient een 
Industriële Raad voor het Energie
beleid gevormd te worden, waarin 
o.a. het kleinbedrijf vertegenwoor
digd moet zijn. 

2.3.4. Prijsstelling. 
2.3.4.1. 
Een landelijke tariefstelling voor 
energie is gewenst, om ongemoti
veerde onge.lijkheden te voorkomen. 
Om historisch gegroeide prijsver
schillen weg te werken is voor een 
overgangsperiode een verevenings
fouds noodzakelijk. 
2.3.4.2. 
Om de distributiebedrijven een prik
kel te geven tot inspanningen voor 
energiebesparing, dient de inkoops
prijs gekoppeld te worden aan de 
energie-eftïciëntie die in hun verzor
gingsgebied wordt bereikt. 
2.3.4.3. 
Progréssieve tarieven lijken voor
alsnog op praktische gronden onuit
voerbaar. Boven een laag vastrecht 
dient het tarief voor kleingebruikers 
daarom in dit stadium lineair te zijn. 
De progressiviteit van tarieven dient 
benaderd te worden door een sys
teem van hetTingen en subsidies: 
- energiebelasting op energiever
slindende apparaten (grills. solaria) 
- subsidies voor verbouwingen. lei-

dend tot het benutten van passieve 
zonne-energie, tochtwering e.d. 
2.3.4.4. 
Het degressieve element in het groot 
verbruik zou geleidelijk verminderd 
moeten worden, waarbij de konkur
rentiepositie van de industrie niet 
wezenlijk mag worden aangetast. 
Deze kwestie dient vooral op Euro
pees niveau geregeld te worden. 

2.3.5. Energie-onderzoek 
2.3.5.1. 
In het programma van ZWO dient 
een fonds te komen voor gericht fun
damenteel energie-onderzoek. 
2.3.5.2. 
Het onderzoek op het gebied van 
energiebesparende en duurzame 
energie-apparatuur dient zich veel 
meer dan thans te richten op de in
dustriële ontwikkeling. 

2.3.6. Energiefonds. 
Om de enorme investeringen te fi
nancieren die voor de energievoor
ziening noodzakelijk zijn, en om de 
mogelijkheden voor gedecentrali
seerde investeringen te verruimen. 
dient een energiefonds in het leven te 
worden geroepen. 
Het scheppen van de financiële 
ruimte hiervoor en voor de andere 
investeringen op dit terrein. zal -
naast de ruimte die ook zal moet 
worden geschapen t.b.v. herstel van 
het economische draagvlak - een 
zeer zware opgave vormen. Nadere 
berekeningen van deze operatie zul
len door het CPB moeten worden 
uitgevoerd. 
Dit fonds dient leningen te verstrek
ken t.b.v. projekten t.b.v. energie
besparing en duurzame bronnen te
gen dezelfde rente als die, waarmee 
openbare nutsbedrijven hun geld op 
de kapitaalmarkt kunnen lenen. 
De voeding van het fonds dient te 
bestaan uit: 
·- afdracht van elektriciteits- en gas
bedrijven (een deel van de over
schotten op de exploitatie) 
- (een deel van de) benzine-accijns
opbrengst · 
- een deel van de aardgasbaten. 
Binnen enkele jaren dient het fonds 
een niveau te bereiken· van f 2 mil
jard jaarlijks. 

Agendapunt 5 

Belaidsprogramma 
Hoofdstuk 
Media 
De noodzaak van een vernieuwd 
bestel voor de landelijke omroep 
(Toelichting op het congresstuk) 

Congresstuk VC 2-4 

Inleiding 
De toenemende commerciële beïn, 
vloeding en vervlakking van de pro-

· gramma's van de grote oude gepro
fileerde omroepen, op wier bestaan 
het gebouw van onze Omroepwet zo 
geheel ingericht was, brengt dit ge
bouw van binnen uit aan het wanke
len. Des te gevaarlijker worden nu de 
scheuren die dit gebouw van ouds al 
in zijn buitenmuren vertoonde. 
Eénjuridische scheur in het omroep
gebouw is, dat de Omroepwet de 
zendtijdtoedeling weliswaar baseert 
op het aantal leden van de omroep
organisaties maar dat deze leden in 
hoge mate fictieve leden zijn: de 
abonné's op de bladen van de om
roeporganisaties worden met weer 
eens een arithmétique hollandaise 
aangemerkt als leden van deze orga
nisaties zelf. Onderzoek heeft uitge
wezen dat een naar omroep zéer 
sterk wisselend percentage van deze 
abonné's op omroepbladen zich niet 
verwant voelt met de corresponde
rende organisaties: hun abonné
schap berust vaak op een voorkeur 
voor het blad zelf doch niet voor de 
programma's of de identiteit van de 
omroep. Een ontkoppeling van 
abonné- en lidmaatschap, als terecht 
voorgesteld door de vorige minister 
van CRM. Van Doorn, zou dan ook 
een ware aardverschuiving in om
roepland veroorzaakt hebben. De 
bestaande omroeporganisaties wis
ten de respectieve bevriende politie
ke partijen zo ver tè krijgen dat beide 
laatste regeeraccoorden, (het niet 
gerealiseerde van P.v.d.A.-C.D.A.
D'66 zowel als het vigerende van 
CDA-VVD) zich tegen deze moedige 
ontkoppelingspoging gekeerd heb
ben. en met succes. 
Deze, aldus voortbestaande, koppe
ling berust echter op een pseudo
auteursrechtelijk monopolie op om
roepprogrammagegevens dat na de 
uitspraak van de Europese Commis
sie voor de rechten van de mens in
zake de Geïllustreerde Pers tegen de 
Nederlandse Staat, in een eventueel 
nieuw proces over deze materie hier 
te lande, wellicht geen stand meer zal 
kunnen houden, zoals betoogd is 
(Ars Aequi 1979, p. 147 e.v.). 
Een nog grotere juridische scheur in 
het omroepgebouw wordt gevormd 
door het feit dat de juridische grond
slag lijkt te ontvallen aan het huidige 
concessiestelsel, de zendtijdtoede
ling door de overheid. 
Het is de schaarste van Uitzendka
nalen die de juridische legitimatie 
vormt· van overheidsdistributie van 
zendtijd, zoals de hoogste rechterlij
ke instanties in verscheidene landen 
ook hebben uitgemaakt en een over
vloed aan uitzendkanalen doet deze 
legitimatie dus vervallen. 
De nieuwere technologische ont
wikkelingen lijken nu echter inder
daad een definitief einde te gaan ma
ken aan deze schaarste: er zullen 
voor ons land meer zendkanalen be
schikbaar komen dan ooit gevuld 
kunnen worden. Erger nog, deze 
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overvloed is al lang een feit. De hui
dige twee Nederlandse televisienet
ten b.v. worden slechts voor een 
kwart van de beschikbare tijd ge
bruikt, n:l. slechts in de z.g. prime 
time van de avonduren, waarbij nie
mand zich schijnt af te vragen of uit
sluitend de avonduren tot prime time 
gerekend moeten worden, terwijl 
toch slechts een minderheid van de 
bevolking overdag in het arbeidspro
ces is ingeschakeld. Bovendien heeft 
de internationale verdeling van tele
visienetten er al vele jaren geleden 
toe geleid datNederlandeen volledig 
(d.w.z. ons hele land bestrijkend) 
derde en een bijna volledig vierde 
televisienet in gebruik kan nemen. 
Het is wel duidelijk waarom al deze 
zendtijd braak blijft liggen. Onze be
staande omroeporganisaties moeten 
nu al dermate woekeren met hun 
creatieve talent en financiële mid
delen om zo'n klein gedeelte van de 
beschikbare tijd te vullen, dat zij niet 
in de eerste plaats op aanzienlijke 
uitbreiding zullen aandringen. Wan
neer nu echter nieuwe gegadigden 

. zich hiervoor zouden aandienen, die 
niet voldoen aan de vereisten van de 
Omroepwet, b.v. omdat zij commer
cieel zijn, zal dan de overheid deze 
met succes kunnen afwijzen en aldus 
een enorme hoeveelheid ov~rtollige 
zendtijd kunnen blijven blokkeren? 
Er rijzen hier ernstige juridische 
twijfels wanneer de enige legitimatie 
voor de in het huidige concessiestel
sel gelegen beperking van de vrijheid 
van meningsuiting, de schaarste van 
het medium, zo manifest niet be
staat. (Een aardige vergelijking: de 
Italiaanse hoogste rechter heeft zich 
enkelejaren geleden niet ontzien het 
toen vigerende Italiaanse stelsel van 
uitsluitend een staatsomroep in strijd 
met de vrijheid van meningsuiting en 
daarmee nietig te verklaren. zodat 
sindsdien in Italië naast de RAl dui
zenden plaatselijke radio- en hon
derden plaatselijke televisiestations 
volstrekt vrij opereren.) 
Naar onze mening, en daarin worden 
wij gesteund doortalloze geluiden uit 
de omroepwereld zelf, is ons bestel 
geen erg lang leven meer beschoren. 
Het zal bezwijken aan zelf-uitholling 
zo er niet al door meer externe facto
ren, b.v. technologische of juridi
sche aard een versneld dramatisch 
einde komt aan een omroepbestel dat 
ook veel goeds heeft gebracht. Bij dit 
laatste valt dan te denken aan de 
door dit bestel toch gegarandeerde 
mate van omroepvrijheid, die gun
stig afsteekt bij wat sommige andere 
Westerse landen te zien geven, om 
van de rest van de wereld maar te 
zwijgen. 

Landelijke omroep 
Met deze "contouren" wordt een 
poging gedaan een remedie te bieden 
tegen de gebreken van het huidige 
omroepbestel, nu en in de nabije toe
komst, met behoud van toch ook de 

positieve elementen van dit bestel. 
Zo gaan deze contouren uit van een 
open en pluriform omroepbestel. 
Dit plan wil de huidige concurrentie
slag om de hoogte van de kijkcijfers 
en· de daaruit resulterende verre
gaande vervlakking van hef pro
gramma-aanbod bestrijden met de 
introductie van één minimumaantal 
leden van een omroepvereniging 
voor de verkrijging van een volledige 
zendmachtiging en daarboven af
schaffing van de huidige A-, B- en 
C-status voor deze verenigingen. 
Aan de huidige voortdurende ambi
tie van de omroeporganisaties om 
van C-status omhoog te stoten, res
pectievelijk aan de angst om een 
eenmaal verkregen A-status te ver
liezen kan zo een einde komen. De 
rust voor de eigenlijke programma
makers is dan teruggekeerd. 
Vervolgens voorzien de "contou
ren'' in een alternatief voor al diege
nen die bezwaren hebben tegen de 
programma's van geprofileerde om
roeporganisaties: het derde net. Dit 
derde net wordt niet door commer
ciële zendgemachtigden gevuld zoals 
in de V .S. en, zij het onder toezicht, 
in Engeland. De voor "ons" derde 
net voorgestelde constructie is die 
van de Nationale Omroep Organisa
tie, die echter bij het programmeren 
wel de kijkcijfers in het oog houdt, 
aangezien het haar taak is reclame
tijd- in blokken - te verkopen rond 
haar programma's. Dit derde net zal 
er ook toe moeten dienen de eerste 
twee netten "op te schonen" van de 
invloed van de commercie op de pro
grammering en de vervlakking, die 
daar nu zo zeer zijn ingeslopen, zon
der dat dit overigens tot een kwalita
tief pover programma-aanbod op het 
derde net hoeft te leiden. Alleen al de 
mogelijkheid van programma's die 
het bedrijfsleven met het oog op de 
verhoging van het eigen prestige zal 
, ,aanbieden'', opent mede perspec
tieven voor "ook nog kwaliteit" op 
het derde net. Tenslotte is een func
tie van het derde net, het "reclame
net", de concurrentie aan te gaan 
met buitenlandse commerciële zen
ders, die reeds nu met de kabel-tv en 
in de nabije toekomst ook met de 
sátelliet-tv op ons larid gericht kun
nen worden en daarmee het gevaar 
opleveren dat grote bedragen aan 
reclamegelden naar het buitenland 
gezogen zullen worden. Het hier 
voorgestelde derde net moet er mede 
voor zorgen dat deze via één geza
menlijke omroeppot ons gehele lan
delijke omroepbestel ten goede kan 
komen. 
Het mediahoofdstuk is nog niet 
compleet. U treft hierbij een algeme
ne inleiding aan en voorts paragrafen 
over landelijke omroep, regionale 
omroep en het boek. Andere onder
werpen als b.v. viewdata, tijd
schriften, kranten enz. zullen later, 
d.w.z. op een volgend kongres wor
den toegevoegd. 
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Par. 1 
Het standpunt van D'66 met betrek
king tot het mediabeleid is dat de 
overheid in de eerste plaats de zorg 
heeft voor vrijheid van meningsui
ting en voor verscheidenheid van 
informatievoorziening. en opinie
vorming. 
De vrijheid van meningsuiting heeft 
binnen de grenzen van een rege
ringsbeleid een actief en een passief 
karakter. Actief omdat de overheid 
erop dient toe te zien dat deze vrij
heid niet alleen gewaarborgd wordt, 
maar ook zo optimaal mogelijk wordt 
gerealiseerd. Daartoe treft zij maat
regelen en schept zij voorwaarden. 
Passief omdat de overheid zelf de 
vrijheid van meningsuiting dient te 
respecteren en te bevorderen door 
zich te onthouden van inmenging, 
beïnvloeding, bemoeienis t.a.v. de 
uitingen/inhoud van de media. 
De vrijheid van meningsuiting heeft 
ook nog een ander actief en passief 
karakter en wel in die zin dat een 
ieder het actieve recht heeft de eigen 
mening te uiten, maar eveneens het 
passieve recht van ieders mening 
kennis te nemen. In dat kader moet 
ook elke beperking van distributie
mogelijkheden, of monopolievor
ming daarin, bestreden worden en 
dient de overheid, eventueel door fi
nanciële steunmaatregelen volgens 
objectieve, vastgestelde normen, 
juist de mogelijkheden voof vrije 
kennisneming van uitingen in grote 
verscheidenheid te bevorderen. 

Par. 2 Contouren van een ver
nieuwd bestel voor de landelijke 
omroep 
(Voorstel voor een paragraaf in het 
Beleidsprogramrna van D'66) 
De visie van D'66 op een vernieuwd 
bestel v.oor de landelijke omroep 
vertoont de volgende trekken. 
I. Radio en televisie worden in de 
toekomst niet meer per definitie op 
identieke wijze beheerd. Ten aan
zien van de radio lijken zich mo
menteel nog niet dermate gr·ote 
moeilijkheden voor te doen dat een 
geheel nieuw bestel zich als nood
zaak opdringt. 
2. Ten aanzien van de-televisie komt 
er een einde aan het alleenverto
ningsrecht van de bestaande om
roep-organisaties. 
3. Naa6t de netten I en 11 wordt een 
net lil in gebruik genomen. De 
zendmachtiging hiervoor wordt 
verleend aan een publiekrechtelijke 
stichting, een Nationale Omroep
Organisatie (NOO), die program
ma's brengt waaromheen blokken 
~eclame kunnen worden gebouwd. 
Daarnaast kan de NOO "under
_written" programma's brengen, 
d.w.z. programma's die door b.v. 
het bedrijfsleven worden aangebo
den, maar niet door dit bedrijfsleven 
gemaakt of beïnvloed zijn: Olympi
sche Spelen, Amerikaanse verkie
zingen, een opera uit de Scala van 

Milaan e.d. Het enige reclame-ele
ment - en hierop zal streng toezicht 
nodig zijn - mag schuilen in de ver
melding vóór en na het programma: 
"dit wordt (werd) u aangeboden 
door ... ". 
Hiermee wordt de vercommerciali
sering en de vervlakking van de net
ten I en 11 opgevangen. 
4.' De NOO ressorteert evenals de 
traditionele omroeporganisaties on
der de NOS als samenwerkingsor
gaan. Dit heeft consequenties voor 
bv. omroepfaciliteiten, internatio
nale contacten, arbeidsvoorwaarden 
en ook voor de gelijke maatstaven 
voor gemiddelde kosten van een uur 
programma. 
5. De netten I en 11 blijven behouden 
voor de acht bestaande omroeporga
nisaties, de eventuele aspirant-om
roeporganisaties, de NOS als zend
gemachtigde, en de z.g. mini-omroe
pen. 
6. Alle acht grotere omroeporgani
saties moeten verenigingen worden, 
met nader in de wet voor te schrijven 
democratische structuur. Het lid
maatschap wordt losgekoppeld van 
het abonnement op een program
mablad. De NOS als samenwer
kingsorgaan zal een blad uitgeven 
dat de programmagegevens bevat 
van alle zendgemachtigden. De om
roepverenigingen kunnen uiteraard 
aanvullend verenigingsnieuws, 
commentaren op programma's e.d. 
aan hun leden doen toekomen. Het 
(pseudo)-auteursrecht op niet-per
soonlijke geschriften, als met name 
omroepprogrammagegevens, wordt 
afgeschaft. 
7. Om voor een volledige zendc 
machtiging in aanmerking te komen 
zal een omroepvereniging allereerst 
een minimum aantal leden moeten 
tellen, die een bepaald lidmaat
schapsbedrag betalen. Dit minimum 
ledental moet na een overgangster
mijn nader vastgesteld worden, na
dat enige ervaring is opgedaan met 
de ontkoppeling van lidmaatschap en 
abonnement op een programmablad 
en de gevolgen die dit voor het wer
kelijke ledental zal hebben. Door de
ze overgangstermijn wordt verme
den dat de wetswijziging op zich zelf 
al één of enkele van de huidige om
roeporganisaties de zendmachtiging 
ontneemt. 
Een stringente eis voor verkrijging 
èn behoud van de zendmachtiging is, 
dat de omroepvereniging zich in een 
volledig programma profileert, zoals 
de Omroepwet ook nu voorschrijft. 
8. De NOS zal als zendgemachtigde 
niet aan enige eis van ledentallen 
hoeven te voldoen. Wèl zal de NOS 
ook in een veranderde constellatie 
ten aanzien van haar programma's 
haar huidige wettelijke taak behou
den. 
9. Een bepaald percentage van de 
programma's van alle zendgemach
tigden zal Nederlands moeten zijn. 
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10. De programma's van de zend
gemachtigden worden regelmatig -
in hun geheel- op de wettelijke crite
ria getoetst. Het resultaat kan tot een 
waarschuwing leiden en, bij herha
ling, tot intrekking van de zend
machtiging. 
11. Nieuwe omroepverenigingen die 
tenminste de helft van het aantal le
den hebben bereikt dat als minimum 
is voorgeschreven voor .de verkrij
ging van een volledige zendmachti
ging, kunnen gedurende een over
gangstermijn een zendmachtiging 
voor beperkte tijd verkrijgen. Voor 
een dergelijke zendmachtiging ko
men ook in aanmerking de omroep
verenigingen wier ledental onder het 
wettelijk minimum daalt. 
12. Alle omroepverenigingen krij
gen het recht, ieder even veel zend
tijd te verzorgen. Dit geldt zowel 
voor de televisienetten I en 11 als 
voor alle radiouitzendingen. 
13. Anders dan nu zal een omroep
organisatie, die een zendmachtiging 
voor radio verwerft er niet automa
tisch ook een voor televisie verkrij
gen, en omgekeerd. Ook zal een om
roeporganisatie niet meer verplicht 
zijn van haar recht op zendtijd volle
dig gebruik te maken. 
14. De kosten van het bestel in zijn 
geheel worden bestreden uit de om
roepbijdragen. de opbrengsten van 
reclamespots en "aangeboden" pro
gramma's, en de opbrengsten van 
alle merchandising/verkoop van 
programma's van alle zendgemach
tigden, waarmee uitsluitend de NOS 
als samenwerkingsorgaan zich be
last. Uit de omroepmiddelen worden 
gedurende de eerder genoemde 
overgangstermijn zonodig ook de 
omroepverenigingen als dragers van 
een belangrijk deel van het bestel, 
gesubsidieerd voor. hun eigenlijke 
verenigingswerk. 
15. Een nader te bepalen percentage 
van het totaal van de omroepmidde
len wordt overgedragen aan een pro
ductiefonds voor cultureel waarde
volle en kostbare programma's, 
waarop alle omroeporganisaties een 
beroep kunnen doen. 

Par. 3 Regionale radio-omroep 
De eerder genoemde zorg voor vrij
heid van meningsuiting en voor ver
scheidenheid van informatievoor
ziening en opinievorming kan in be
langrijke mate betrokken worden op 
de dagelijkse leefsituatie van de 
luisteraars. Daarom dienen initiatie
ven tot schaalverkleining in de om
roep, zoals de totstandkoming van 
regionale radio-omroepen naast de 
grootschalige landelijke omroep, 
bevorderd en gesteund te worden. 
Naast de landelijke omroep moet dus 
een landelijke bedekking met regio
nale radio-omroep gerealiseerd wor
den, uiteraard binnen de technische 
mogelijkheden met een evenredige 
verdeling van de etherfrequenties. 
D'66 kiest voor een niet-commer-

ciële regionale omroep (hetgeen Par. 4 "Het boek" 
reclame niet uitsluit), die in haar or- Temidden van de andere media 
ganisatievorm zoveel mogelijk het neemt het boek een uitzonderings
eigen luisterpubliek representeert. positie in. Naar vorm en funktie is 
Gezien de betrokkenheid van de het een verspreidingsmiddeL een 
centrale overheid bij de omroep door medium. Naar de inhoud kan het een 
het alleenrecht Van het Verstrekken I kunstwerk zijn, danwel een onder
van zendmachtigingen en anderzijds deel van wetenschap, maar ook een 
de noodzakelijke, volledige onaf- puur stuk recreatie of commercie. In 
hankelijkheid van de regionale crm- het kader van het hoofdstuk media 
roep op programmatisch en ander interesseert het boek ons daarom al
gebied, is een open en duidelijk be- leen als middel tot meningsverbrei
leid vereist. Een rechtstreekse fi- ding. Voor de kunstzinnige, weten
nanciering uit de begrotingen van la- schappelijke, recreatieve of econo
gere overheden (provincie-gemeen- mische aspekten m.b.t. de inhoud, 
te). zoals voorgesteld in de Beleids- volstaan wij met verwijzing naàr de 
nota-Regionale Radio-omroep van daarop betrekking hebbende hoofd
de Minister van C.R.M. wijst D'66af stukken van het beleidsprogramma. 
op grond van de hieruit We zien meer en meer een ontwik
voortvloeiende gevaren voor de keling waarbij het boek als pluriform 
journalistieke en informatieve onaf- medium in de knel komt, vooral door 
hankelijkheid van de regionale om- een klimmend prijsniveau, dat pro
roep. hibitief werkt t.a.v. belangrijke cate
Ook met betrekking tot de financie- gorieën modale en jongere kopers 
ring is het uitgangspunt dat regionale (scholieren en studenten) en een af
omroep omroep is en geen welzijns- nemende bereidheid bij de produ
voorziening. centen om nog "minderheidsboe
Voor de landelijke omroep is thans ken" te produceren, nu de markt 
een eenvormig, duidelijk omschre- ernstig in moeilijkheden komt door 
ven financieringsstelsel van kracht ongelimiteerde uitlening zonder 
en daarvan dient de financiering van leenvergoeding, fotocopiëring zon
regionale radio-omroep een onder- der adequate regeling, verkoopprijs 
deel te zijn. Dit betekent dat de ondergravende strukturen (vooral 
bronnen zullen zijn de opbrengsten ook in Europees verband) en een on
van de omroepbijdragen en van de gunstige concurrentiepositie t.o.v. 
STER-reclame. min of meer vergelijkbare over
Regionale reclame zal aan een aantal drachtsmiddelen van cultuur in de 
voorwaarden moeten voldoen, zoals ruimste zin, die in tegenstelling tot 
prioriteit voor regionale plaatselijke het boek wel gesubsidieerd worden. 
adverteerders/ondernemingen en Hiermee is niet gezegd dat de 
bepaling van een maximaal aantal bibliotheek voor D'66 geen essen
reclameminuten per zenduur. Re- tieel onderdeel van het kultuurbeleid 
gionale reclame zal strict gescheiden vormt, maar wel dat er iets aan de 
worden van de programmering. het- negatieve neveneffekien moet ge
geen overigens de mogelijkheid van beuren. 
zgn . .,underwritten" programma's 
niet uitsluit. De landelijke STER 
dient de regionale reclame exploita
tie in handen te krijgen; de opbreng
sten daarvan worden aan de centrale 
omroepmiddelen toegevoegd. 
Op deze basis kan een verdeling van 
het totale omroepbudget plaatsvin
den, uitgaande van een efficiënt en 
pluriform functionerende landelijke 
omroep en regionale omroep met 
landelijke bedekking. De program
ma's van deze regionale omroep 
zullen, in tegenstelling tot het volle
dig programmavoorschrift voor de 
omroeporganisaties, een informatief 
en journalistiek karakter hebben. 
Het is noodzakelijk om een redac
tiestatuut te eisen. 

Binnen het kader van de technische 
mogelijkheden en finanèiële priori
teiten staat D'66· positief tegenover 
het idee van regionale plaatselijke 
televisie-omroep, overigens even
min als in de landelijke situatie in een 
automatische koppeling met regio
nale radio-omroep. 

Een cultuurbeleid dat gericht is op 
ontplooiing, garantie van het grond
recht van aktieve en passieve vrij
heid van meningsuiting en het 
scheppen van voorwaarden, zoals de 
aktiepunten van D'66 in enkele slag
zinnen kunnen worden samengevat, 
zal zich ook aktief bezig dienen te 
houden met het in stand houden van 
het minderheidsboek, dat nu in z'n 
ongehinderd voortbestaan als me
dium bedreigt wordt. Handhaving 
van het pluriforme aanbod, recht op 
informatie ook voor relatieve min
derheden en vrijheid van keuze. De
ze drie, en wanneer die in gevaar 
komen ligt er een taak voor de over
heid. 

Het Fonds voor de Lezer 
De huidige overheidsregeling m.b.t. 
"moeilijk uitgeefbare boeken" is 
onvoldoende naar beschikbare mid
delen en naar technische doeltref
fendheid. In plaats daarvan dient er 
een Fonds voor de Lezer (resp. 
Fonds voor de Publikaties) te ko
men, bestuurd door overheid, 
schrijvers, vertalers, uitgevers, 
boekhandelaren en lezers tesamen. 

Dit fonds dient steun te verlenen aan 
minderheidspublikaties, waarbij niet 
primair het literaire karakter van de 
inhoud toetsingsnorm mag zijn. om
dat het bedreigde minderheidsboek 
ook in andere cultureel-informatieve 
sektoren te vinden is. 
Het fonds dient garantiesubsidies te 
verlenen op basis van toetsingsnor
men m.b.t. "moeilijke uitgeefbaar
heid" en deskundigheid van de aan
vragende uitgevers. Daarbij dient 
niet uitgegaan te worden van één 
dogmatisch calculatiemodel, omdat 
ook de pluriformiteit van de grafi
sche vormgeving verzekerd dient te 
blijven. 
Het fonds moet de mogelijkheid 
openen voor garantiesubsidies op 
minderheidsboekenseries voor 
meerdere jaren, om de administra
tieve procedures te minimaliseren. 
Het fonds dient niet alleen door de 
overheid gedoteerd te worden. In
komsten moeten ook komen uit re
funding van eerder verleende subsi
dies op boeken die achteraf blijken 
door de minderheidsbarrière heen te 
breken. Een dergelijke refunding 
dient gepaard te gaan met een opslag 
voor renteverlies en nieuwe fonds
vorming. 
Verder kan op langere termijn ge
dacht worden aan bijdragen van 
buitenlandse overheden m.b.t. door 
het fonds mogelijk gemaakte betaal
bare uitgaven van hun fiction en non
fiction. 
Het fonds· dient normen te stellen 
zowel voor de honorering van schrij
vers en vertalers van met fondsgeld 
uitgegeven boeken, als voor de pu
blieksprijs van de gesusidieerde 
werken. 

Leenrecht 
Ook in het hoofdstuk Kunsten van 
dit beleidsprogramma wordt de in
voering van een wettelijk leenrecht 
reeds bepleit. We volstaan er hier 
dan ook mee te stellendat zo'n leen
recht er, in harmonisatie met Euro
pese regelingen, dient te komen, zo
wel voor schrijvers (vertalers) als 
voor uitgevers, die immers beiden in 
hun inkomsten schade lijden door 
het ongelimiteerd uitlenen van hun 
op privégebruik gerichte produkten, 
zonder dat hiervoor een wettelijke 
compensatie bestaat. 

Bibliotheken . 
Door het overheidsbeleid dat de 
bibliotheken gratis maakte voor jon
geren en goedkoop voor allen; nam 
het aantaluitleningen zeer toe. Aan
gezien de budgetten van de biblio
theken onvoldoende verruimd wer
den om aantrekken van meer perso
neel mogelijk te maken, kunnen de 
bibliotheken niet of nauwelijks aan 
hun taak voldoen. De overheid dient 
hierin te voorzien door het scheppen 
van nieuwe arbeidsplaatsen. 
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Reprorecht 
Auteur en uitgever lijden evenzeer 
grote schade in hun inkomsten door 
het ongelimiteerd fotocopiëren. De 
invoering van de artikelen I6b en 17 
(nieuw) van de Auteurswet en de 
daarop geënte A.M. v.B. heeft in de 
praktijk onvoldoende effekt gehad. 
De overheid dient te voorzien in een 
coliectieve organisatie voor inning 
en toedeling van de uit hoofde van 
reprorecht verschuldigde bedragen. 
Aangezien deze veelal niet individu
eel toedeelbaar zullen blijken, die
nen deze aangewend te worden voor 
"collectieve doelen"zoals het in 
stand houden van publikatiemoge
lijkheden door dotering van een 
Fonds voor de.Lezer en een produk
tiefonds wetenschappelijke publika-

. ties, (zie hierna). 

Distributie 
Het boekendistributieapparaat heeft 
zich niet aangepast aan de betere 
spreiding van kennis en ontwikke
lingsniveau over het gehele land. De 
goede boekhandel is sterk in de rand
stad, de kaart van de buitengebieden 
toont vele witte plekken. Verzend
boekhandels boekenclubs komen 
aan dit euvel niet tegemoet omdat ze 
een beperkt assortiment hanteren. 
Verbreding van het assortiment, ook 
bij <Je kleinere. provinciale boekhan
del zou gestimuleerd dienen te wor
den d.m.v. verrekenbare investe
ringssubsidies op handhaving resp. 
uitbreiding van een pluriform win
kelaanbod. 
Daarnaast valt te denken aan het in
schakelen van de bibliobussen (na
dat de personeelsproblemen in de 
bibliotheken zijn opgelost), die in 
nauwe samenwerking met de vak
boekhandel het boek tot in de klein
ste gehuchten ten verkoop zouden 
dienen aan te bieden. 

Het wetenschappelijke boek 
De problematiek bij wetenschappe
lijke publikaties wijkt nogal eens af 
van die rond het algemene minder
heidsboek. De moeilijke uitgeef
baarheid beperkt zich tot gespeciali
seerde wetenschappelijke publika
ties (boeken en tijdschriften). De 
oplagen daarvan zijn in de zeventiger 
jaren onder druk komen te staan 
door: stagnatie in de groei van het 
aantal wetenschappers in het onder
zoeks- en onderwijsveld; opdeling 
van de wetenschap in specialismen; 
een groeiende neiging tot biblio
theekgebruik; bezuinigingen bij we
tenschappelijke instellingen; fotoco
piëring op grote schaal; de opkomst 
van nieuwe media voor wetenschap
pelijke informatie. 
Naar analogie van het geschetste 
Fonds voor de lezer, zou voor door 
moeilijke uitgeefbaarheid bedreigde 
wetenschappelijke publikaties ge
dacht kunnen worden aan een pro
duktiefonds voor commercieel niet
exploiteerbare werken. Zulks niet in 

plaats van, maar als aanvulling op de 
nu reeds aan onderzoeksinstellingen 
toegekende fondsen. Het fonds zou 
gevoed dienen te worden uit de op
brengsten van reprorechten, vooral 
ook omdat het reproduceren van 
wetenschappelijk werk het leeuwen
deel vormt van het totaal aan fotoco
piëringen en omdat veel weten
schappers uit positie en taakopvat
ting wensen afte zien van individuele 
toebedeling van reprogelden. 
Dit fonds zou met name ook kunnen 
voorzien in subsidiëring van de hoge 
kosten die bij publikaties voor inter
nationale doelgroepen ontstaan door 
taalcorrectie of volledige vertaling, 
hogere zetkosten en kosten van in
ternationale promotie en distributie. 
De versnippering van de verzorging 
van niet door de professionele uitge
verij geëxploiteerde wetenschappe
lijke publikaties,. dient tegengegaan 
te worden. Concentratie van deze 
uitgeversaktiviteiten in een univer
sitaire pers verdient aanbeveling. Te 
denken valt aan één overkoepelende 
organisatie, maar ook aan een aantal, 
federatief samenwerkende regionale 
of naar vakgebied gesplitste persen. 
Deze universitaire pers zou in elk 
geval over een wereldwijd opererend 
promotie- en distributieapparaat 
moeten beschikken. 
Vanuit deze universitaire pers zou 
dan meer aandacht besteed moeten 
worden aan de opleiding van weten
schappelijke onderzoekers in hun rol 
van auteur of redacteur. Deze taak 
zou kunnen worden opgedragen aan 
een interuniversitair instituut voor 
de wetenschappelijke informatie
verzorging. 
Ten aanzien van de. wetenschappe
lijke informatieverzorging ontbreekt 
een samenhangend totaalbeleid. Dit 
dient door de overheid tot stand ge
bracht te worden. In het overheids
beleid is wel veel aandacht besteed 
aan de ontsluiting van reeds opgesla
gen informatie, maar relatief slechts 
weinig aan doelgerichte vastlegging 
en distributie van nieuwe informatie. 
Deze onevenwichtigheid behoeft 
correctie. 
De overheid dient te bevorderen dat 
uitgevers van nieuwe wetenschap
pelijke informatie actief worden be
trokken bij verdere plannen voor het 
verschaffen van opgevraagde volle
dige documenten aan gebruikers van 
machinale informatiebestanden. 
De vertaal-subsidieregelingen van 
ZWO zijn te beperkt in hun moge
lijkheden. Bovendien interpreteert 
ZWO het begrip "zuiver weten
schappelijk" te dogmatisch. Ook 
meer algemeen wetenschappelijke 
publikaties die niet-exploitabel zijn 
dienen op hun eigen merities beoor
deeld en gesubsidieerd te worden. 

• 

VERSLAG DEELCONGRES 
LEIDEN 
Algemeen. 
Op 23 februari 1980 vond het eerste 
deelcongres plaats ter voorbereiding 
van het voorjaarscongres 1980. Toen 

procedure voor het verkiezingspro
gramma bij tussentijdse kamerver
kiezingen. 

om half elf de partijvoorzitter het Informatieverschaffing bij inter
deelcongres opende en de congres- ne kandidaatstelling. 
leiding overdroeg aan de congres- Nadat ruim vier uur tijd besteed was 
voorzitters Michel Jager, Rudi aan het agendapunt Volksgezond
Nieuwenhoven en Rob van Kamp heid kwam het reeds op de vorige 
waren nog geen 100 Democraten in AL Y's fel omstreden agendapunt 
de Stadsgehoorzaal aanwezig. In de over de· informatieverschaffing bij 
loop van de dag steeg dit aantal nog interne kandidaatstelling aan de or
tot 150, maar in de belangstelling van de. Er waren hierover drie amende
meer leden mocht dit deelcongres menten (46, 47 en 48) en een motie (7) 
zich niet verheugen. Toch lagen er ingediend. Amendement 48 werd in
zes pagina's Democraat-tekst en een getrokken omdat amendement 46 
congresboek van ruim dertig pagi- hetzelfde doel beoogde. Deze indie
na's ter behandeling over vier be- ners willen lid 3 van het voorgestelde 
langrijke agendapunten van de AL V. art. 108 schrappen, dat kandidaten 
Het deelcongres moest zich uitspre- de mogelijkheid biedt de namen van 
ken over de vraag of de 56 ingediende drie aanbevelende partijleden te 
amendementen en 7 moties voldoen- vermelden. Hoewel het hoofdbe
de steun verkregen om op de AL V stuur het oorspronkelijke voorstel 
behandeld te worden. Het belang- steunde, sprak het deelcongres zich 
rijkste agendapunt Volksgezondheid uit voor behandeling van dit amen
vergde de meeste tijd en was ook de dement op de AL V. Amendement 47 
aanleiding voor de aanwezigheid van wil het bestaande artikel 105 lid 4 
de meeste congresgangers. schrappen, dat kandidaten de moge
Dit onderwerp is toch belangrijk ge- lijkheid biedt om op eigen kosten 
noeg om de aandacht van meer leden schriftelijk informatie onder de leden 
te vragen. Na afloop van beide deel- . te verspreiden. Ook dit amendement 
congressen en de AL V zullen wij de werd door het deelcol)gres doÓrver
gevolgde procedure moeten evalue- wezen, nadat het HB het amende
ren en nagaan of wij op deze weg ment had ondersteund en bovendien 
moeten voortgaan. Hoewel de be- had toegezegd een ander. regie
handeling van de onderwerpen de- mentsartikel, dat de advertentie mo
gelijk en ordelijk heeft plaatsgevon- gelijkheid van kandidaten in de De
den geeft het toch te denken, dat . moeraat regelt, te zullen indienen. 
nauwelijks 1% van de leden aan dit Motie 7, diehet HB vraagt om nade
deelcongres deelnam. re richtlijnen voor de informatiever
De resultaten van dit deelcongres schaffing bij regionale voorverkie
zijn in dit artikel en bijgaand artikel zingen, werd evenals HB-resolutie I 
van Jan v. d. Hazel slechts kort sa- naar het voorjaarscongres verwe
menge vat. In de volgende Demo- zen. 
craat zullen de moties en amende-
menten, die door meer dan 25% van 
dit deelcongres zijn aangenomen, 
volledig worden afgedrukt. 
T.a.v. de nu behandelde onderwer
pen kunnen geen nieuwe moties en 
amendementen meer worden inge
diend. zodat de leden precies weten 
welke voorstellen hierover op de 
AL V worden behandeld. 

Politiek programma. 
Dit agendapunt omvatte het HB
voorstel tot wijziging van hoofdstuk 
X van het Huishoudelijk Reglement 
inzake het Politiek Programma (con
gresstuk VC 1-2 in Democraat 2/80 
blz 16 en 17). Zowel het voorstel als 
de bijbehorende amendementen 45 
en 50, die door het HB werden over
genomen werden doorverwezen 
naar de ALV. Amendement 50, dat 
was ingediend door de programma
commissie bevat enkele belangrijke 
aanvullingen, o.a. over een nood-

Verenigbaarheid van funkties. 
Op het HB-voorstel inzake de ver
enigbaarheid van funkties (Demo
craat) 2/80 blz 21) was slechts amen
dement 49 ingediend. De indieners 
willen de mogelijkheid openen dat 
het Hoofdbestuur op verzoek van 
een Algemene Regio Vergadering 
dispensatie verleent om het lidmaat
schap van het regiobestuur en een 
afdelingsbestuur te combineren. Dit 
amendement en de HB-resolutie II 
werden voldoende ondersteund en 
zullen op het voorjaarscongres wor
den behandeld. 

.Frans Rogier 
Vice voorzitter Organisatie. 


