
2Ç! - 7,~0 t 
indieners: .eden van het PEC t 

woordvoerder: Carien Evenhuis  

Onderwerp: Resolutie emancipatiebeleid 

De AL.V van D'66, in vergadering bijeen te nijmegen op 25 en 26 april 1960, 

constaterende dat op 1 maart 1980 ca. 180 D'66-leden een resolutie 

heb.ben aanvaard inzake emancipatiebeleid van D'66, 

dat het PEAC verzocht is om ci... Programmacommissie 

in de komende periode gevraagd en ongevraagd van 

advies te dienen, 

overwegende dat emancipatie van vrouwen en mannen van essentieel . 

maatschappelijk en politiek belang is, en dat D'56 

een integrale visie terzake dient te ontwikkelen, 

dringt er bij de Programmacommissie met klem op aan, de op 1 maart 1980 

aanvaarde resolutie op de verschillende punten in te passen in het 

concept-beleids- en verkiezingsprogramma dat zij voorbereidt, 

en gaat over tot de orde van da dag. 
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Indreners: ARV-0verijssel/Twenthe Aangenomen .Iv/sRv dd. 9  april 19d0 
Woordvoerd.er:  P. Fokkink - 

Onderwerp: Kongresstu.k TCD 4 

Motie inzake de uitbetaling van de financ1ê1e bijdrage aan de regio's in 1980 

De 26e ALV, bijeen te Nijmegen op 25 en 26 april 1980, 1> kennis genomen hebbende van \ IJ4 

a. de regio-afdrachtregeling 1979, gerealiseerde bedragen, \ -' 

b. het overzicht van het ledenbestand per 1 januari 1979,  resp. 1980 
overwegende dat 
de uitvoering van de uinancile bijdrage-regeling van HB aan de regio's veroo a' 
dat deregio's in feite niet de bijdrage van alle daarvoor in aanmerking komen 
leden ontvangen; 
N.B. een globale schatting leerde dat Overijssel voor bijna 20 van de in 1979 - 

taald hebbende leden geen regiobijdrage heeft ontvangen over 1979 

besluit de uitvoering van de financiéle bijdrage-regeling van HB aan de regio's / 
met ingang van het jaar 1930  als volgt vast te stellen: 

1. de betaling aan de regio's geschiedt "bij wijze van voorschot" in februari en 
augustus van enig jaar, met als peildata van het aantal in aanmerking te nemen 
leden respektievelijk 1 januari en 1 juli, met dien verstande dat in augustus 

het volle jaarbedrag wordt uitgekeerd, verminderd met het reeds in februari ont-
vangen voorschot; 
2. de definitieve betaling aan de regio's geschiedt in januari van het jaar volgend 

op het jaar, waarop de betaling betrekking heeft, en geschiedt nadat is vastge- 
se1d over hoeveel feitelijk in aanmerking te nemen leden aan de regio's de volle 

bijdrage is verschuldigd, verminderd met het in augustus uitbetaald voorschot; 

en gaat over tot de orde van de vergadering. 

de vasts le biid.rae van HB aan de rezio's 
cv&' het jaar 19i1. 

De 26e ALV, bijeen te Nijmegen op 25 en 26 april 1980, iJlAj1'. S\ 
kennis genomen hebbende van 
het HB-voorstel de financiële bijdrage aan de regio's voor het jaar 191 vast te 
stellen op f. 12.— per daarvoor in aanmerking komend lid; 
overwegende dat 
a. de contributieboogte weinig tot geen ruimte openlaat voor een contributieheffing' 

op regio-.of afdelingsniveau; 
b. de bestaande financiële bijdrageregeling van het HB aan de regio's onvoldoende 

rekening houdt met de toenemende regio-kosten in verband met de aanwezigheid van 
afdelingen, en daardoor niet stimulerend werkt op het wegwerken van de 'wit-te 
plekken'; 

C. ledenwerving meer kosten met zich brengen, dan pas na jaren doorwerkende bijdra-
geverhogingen vergoeden; 

cl. het HB-voorstel de sterk gestegen kosten van zaalhuur, drukwerk, porti, to* vel-
strekt miskent; 

C. het HB in ieder geval enige tegemoetkoming zou mogen geven in de door de regio's 
en afdelingen te maken kosten, vanwege de (nog) niet goed werkende centrale le-

- 
denad.ministratie, 

besluit: 
1. de financiële bijdrage aan de regio's voor het jaar 1981  vas  te stellen op 1. 15 

per daarvoor in aanmerking komend lid; \ 
2. deze verhoging niet mag leiden tot contributieverhoging, maar moet worden gevonde 

in besparing op de begroting, waarbij bijvoorbeeld - nu het niwe tijdschrift 
I1EE9 66 als afzonderlijk abonnement verschijnt - gedacht zoukunnen worden aan 
beperking van het red.aktionele gedeelte van de DEMOKRAAT, 

en gaat over tot de orde van de vergadering.  



AGENDAPUNT 16 ACTUELE POLITIEKE MOTIES 

Motie 23 geen bezwaar 

Motie 24 alleen le zin van 1; 2 en 3 overbodig 

Motie 25 overnemen, laatste gedachtenstreepje uit de 
overwegingen eruit 

Motie 26 geen bezwaar 

Motie 27 tegen (zie uitspraak Adviesraad) 

Motie 28 voor 

Motie 29 ontraden 

Motie 53 voor 

Motie 52 voor 

Motie 54 ontraden 

Motie 55 ? 



Aangenomen de vergadering van de Adviesraad, 29 maart 1980. 

MOTIE 

De Adviesraad van D66 in vergadering bijeen in Hilversum 
op 29 maart 1980, 

- ernstig verontrust over de escalatie in de verhouding tussen 
tal van gemeentebesturen en krakers, 

- van oordeel dat landurgie leegstand van woningen en andere 
gebouwen volstrekt onvaardbaar is zeker in gebieden waar een 
grote woningnood heerst, 

- van oordeel dat verbeterde wetgeving op korte termijn absoluut 
noodzakelijk is om speculatieve leegstand effectief te be-
strijden (een wetgeving die zowel het voorka—ursrecht van ge-
meenten regelt als langdurige leegstand in het algemeen be-
strijdt), 

overwegende dat kraken maatschappelijk aanvaardbaar is voor 
voor zover dit ten doel heeft speculatieve leegstand aan te 
wenden om huisvesting te bieden aan de door de woningnood 
getroffenen, 

- dat daaren t ogen kraken onaanvaardbaar is waar het panden 
betreft die vallen onder het gemeentelijk toewijzigingsbe-
lid, 

- verzoekt de fraktie alles in het werk te stellen om de ge-
noemde leegstandswetgeving versneld door het parlement en 
regering te laten afhandelen 

en gaat over tot de orde van de dag 

P.Hans Frankfurther e.a. 



0TIE 55  

Indieners: Carien Evenhuis e.a. 

,'!oordvoerder: Carien Evenhuis, 

Onderwerp: Resolutie emancipatiebeleid. 

Da iLV van O36 in verqadering bijeen te Nijmegen op 25 en 26 april 1980 

constaterende dat 

op 1 maart 1980 ca 180 D'66leden een resolutie hebben aanvaard inzake 
emancipatiebeleid van D'66 

:iet PEPC verzocht is om de , Programmacommissie in de komende periode 
gevraagd en oncievraaod van advies te dienen 

overwegende dat 

emancipatie van vrou'en en mannen van essentieel maatschappelijk en 
politiek belang is en dat 

1. D'66 een integrale visie terzake dien t te ontwi kkeion 

dri nc'. 'r bi - de °roi r'arrnc coPirn 1 riet o ' ai de op l\n3rt; !Q 
Vaird rø4 t15to. ve)/ssn)1 'aide ir topss n n '(rJ  

con(-2pt, bole"1cjs /il ncs pqrn1riE' d0t ,,.i vorber.ncIt- 

en gaat 'oyer todc d?- vane  •dacc. : 'L 

verzoekt/draagt het  HR  op ervoor zorg te dragen dat Ce van de 
PEJ\C-resolutie in toekomstige wij 71fl i nqsvooNt  ii  i vr ht  Beloids-
prooram en ontWerp-verkiezingsprogram uitdrukkelijk '/c -" verdisconteerd 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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Onderwerp : Beleidsprogram hoofdstuk energie 

De ATV. van D'ob, bijeen op ........ 

4 ---- 

overwegende, L Ne.' ,, j 
dat binnenkort in Nederland een discussie gaat plaatsvinden 

over bet eventuele gebruik van kernenergie; 

dat in de kerncyclus verrijkt uranium een van de belangrijkste 

brandstoffen is. 

-- 

spreekt als haar mening uit, 

dat de BMD. zich ook moet uitstrekken tot de IJCN.-verrijkings-

fabriek in Almelo en tot de daar vervaardigde brandstof; 

\, dat gedurende de BMD. geen verdere stappen mogen worden oncer- 

nemen met betrekking tot de capaciteit van de verrijkingsfabriel 

dat eventuele conclusiés van de BMD. ook van toepassing moeten 

zijn op UCN.-Almelo en op het Urenco-verdrag; 

verzoekt, 
het hoofdbestuur deze mening te verweken in het Beleidsprogram, hoofd 
stuk energie. 

4 

gaat over tot de orde van de da'g 
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ANENDEMT Indieners : afdeling Utrecht 
Woordvoerder: Joop Baars 
Onderwerp : Beleidsprogram hoofdstuk energie 

Voorstel : paragraaf 2.2.7.3.  'Europees verband' te wijzigen  als v' 

"In het Europees overleg dient ingebracht te worden da1  
gestreefd dient te worden naar een vergaande verinirid.ei 
van toepassingen van kernenergie." 

\\ 



AMENDEMENT Indieners : afdeling Ue6i 
Woordvoerder: Joop Bas  

vO'TF Indieners : afdeling Utrecht 
Woordvoerder: Jan Rood 
Onderwerp : Beleidsprogram hoofdstuk energie 

De ATV. van D'bh, bijeen op ........ 

- - overwegende, Ik 0 

dat binnenkort in Nederland een disc9ssie gaat plaatsvinden 
over het eventuele gebruik van kenenergie; 

dat in de kerncyclus verrijkt yKanium een van de belangrijkste 

brandstoffen is. 

spreekt als haar menix uit, 

/at de BMD. zich 6k moet uitstrekken tot de UCN.-verrijkings- 

(. fabriek in AlmØ en tot  de daar vervaardigde brandstof;  

\~4/', dat gediren9/de B1'D. geen verdere stappen mogen worden onder-

nomen me-
,
/etrekking tot de capaciteit van de verrjkingsfabriek; 

dat evituele conclusies van de BMD ook van toepassing moeten 
zijn pp UCN.-Almelo en op het Urenco-verdrag; 

veyoekt, 
het hoofdbestuur deze mening te verwerken in het Beleidsprogram, hoofd-

/stuk energie. 

en gaat over tot de orde van de dag 
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Onderwerp : Beld1program hoofdstuk energie j.  

Voorstel :p-rgraaf 2.2.7.3.  'Europees verband' te wijzigen als volgt:j 

"In het Europees overleg dient ingebracht te worden dat 
gestreefd dient te worden naar een vergaande vermindering 
van toepassingen van kernenergie." 



Algemene Politieke Motie 
Indieneras ARV-Overijssel/Twenthe Aangenomen ARV/SRV dd 9 april 1980 
WoQrdvoerders P. Fokkink 
Onderwerpt. Olympische Zomerspelen 1980 - e Moskou 

De 26e ALV, bijeen te Nijmegen op 25 en 26 april 19809 
kennis genomen hebbende van 
de diskussie rond de Olympische Zomerspelen 1980 te Moskou, 
overwegende dat 
a* een selektieve boycot van de Olympische Zomerspelen 1980 te Moskou de Olympische 

Spelen in het algeriteen niet minder oommeroiel, niet minder nationalistisch, of 
niet minder farmaceutisch zullen maken, noch zal verhinderen dat het africhten van 
jonge tot zr jonge mensen op é énmalige prestaties zich zal voortzetten ten koste 
van de sportbeoefening, kortom een selektieve boycot niet zal bijdragen tot het te-
rugbrengen van de Olympische Gedachte in de Spelen; 
b. een selektieve boycot van "Moskou" vanwege de SU-interventiepolitiek en de SU-nen-

senreohtensobend.ing onmiddelijk na bniet-geboycotte  'Lake Placid'  een uitgespro- 
ez goeJeuring van de S-inteventiepolitiek ende V-menenreohtensohending betekent; k  

van oordeel zijnde dat 
1. militaire, politieke of economische interventies van de SU en de VS zowel binnen 

als buiten hun 'invloedssfeer' met kracht moeten worden veroordeeld, en als 
machtsmisbruik worden gekwalificeerd; 

2. de schending van de mensenrechten in en door de VS en de SU voortdurend kritisch 
moeten worden bediskussierd in de daartoe bestemde internationale organen, en 
als zodanig krachtig moeten worden bestreden; 

3. gezien het huidige mondiale bewapeningsniveau, de dialoog met en tussen de nu-
cleaire grootmachten moet worden gevoerd in toenemend ged.conoentreerde inter-
nationale verhoudingen, waarmee het optreden als gelijkgeschakelde machtsblokken 
wordt afgewezen; 

4. iedere poging tot verhoging van de internationale spanning moet worden voorkomen, 
en ieder zich in dat verband juist kritisch moet opstellen tegenover diegenen, 
die zich als bondgenoot aandient; 

besluit als politieke partij: 
A. zich uit -te spreken tegen een selektieve boycot van de Olympische Zomerspelen 1980 

te Moskou; 
B. alles in het werk te zullen stellen dat de Nederlandse regering op geen enkele 

wijze steun verleent aan het VS-initiatief om "Anti41oskou"-Spelen in 1980 te 
organiseren; 

C. alles in het werk te zullen stellen dat de Nederlandse regering de sportorgani-
saties op geen enkele wijze belemmert om aan de Olympische ZomerspeLen 1980  te 
Moskou deel -te nemen, 

en gaat over tot de orde van de vergadering. 
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Motie betr. Energiebesparing. 

Indieners:  ARV-  Overijssel/Twente. Aangenomen ARV/sRv d.d. 9-4- 1980. 
Woordvoerder: Noortje van Lijf- van Leeuwen. 

De 26e ALV, bijeen te Nijmegen op 25 en 26 april 1980, 

Overwegende dat - besparing een alternatieve energiebron is, 
- op nationaal niveau op korte termijn geen wetgeving te ver- 
wachten valt, die besparing verplicht stelt, 

vraagt de D1 66- vertegenwoordigers in de gemeenteraden te bevorderen, dat in 
de gemeentelijke bouwverordening wordt opgenomen, dat nieuw 
te bouwen woningen dienen te worden voorzien van zowel 
spouwmuur- als dakisolatie, en thermische beglazing, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

\P\p 



Pag. 17 - 
kolom 1, onder punt 15. 

Toevoegen punt 16: 

Er dienteen centraal archief voor beldbandefl, films en ge- 

luidsopnamen te komen zodat het uitwissen van "cultureel 

waardevolle" programma's en derhalve ernietigiflg van vooral 

Nederlands cultuurgoed voorkomen word of tot het uiterste 

beperkt. Dit centraal archief zal een publiekgerichte functi 

moeten krijgen in de ruimste zin van Jhet woord en derhalve 

niet alleen ten dienste mogen staan aan de omroepen maar ook 

aan onderwijs, onderzOek,musea en andere educatieve instel-

linden, een en ander onder gelijktiidige nakoming van a  11 uteur 

echtelijke verplichtingen. 

M 0 T I E 13 
Indieners: : Ernst van Altena e.a. 
Woordvoerder ; idem 
Onderwerp : Regiorle Omroep 

De R.L.V. van U'6. in vergadering Lijen te Nijmegen op 
25 en 25 april 1980„  

- Kennis genomen hebbend van de nota van de Minister van CRM 
inzake  dc  regionale radio-omroep, alsmede van de loos van het 
debat daarover in de Tweede Kamer, 

- Overwegend, 
- Dat D'66 reeds vanaf haar oprichting regionale radio-omroep 

als een positief middel tot democratisering en participatie 
van de burqor heeft beschouwd, 

- dat het medium radio bij uitstek geschikt is gebleken om bij 
te dragen  an  de piuriformiceit van de informatievoorziening 
en de bevordering vandc regionale cultuur, door de klein-
schaligheid en mogelijkheid van tweezijdige communicatie, 

- dat de Tweede Kamerfractie van D'66 daarom altijd krachtig de 
- -- omtwikkeling van regionale radio-omroep heeft gesteund en een 

landelijke bedekking bepleit, 

- dat daarbij de inhoudelijke o'afharkclijkhei' van het medium 
een essentidle voorwaarde is, 

- Van oordeel, .dat de regionale radio-omroepderhalve moet worden 
bescho'wa als een waaroEvol, complementair deel van het lar,delijk 
omroep-bestel, - dat uit de omroepmiddelen moet worden gefinancierd, 

- Constaterend dat het regeringsbeleid terzake onvoldoende garantie 
• biedt voor continuering, ontwikkeling en onafhankelijkheid van de 

regionale radio-omroep, 

Verzoekt de Tweede Kamerfractie al hetmogelijkein het werk te 
stellen om die garanties alsnog terenliseren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

4  
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van oordeel zijnde dat de hierin vastgelegde koppeling van de 
organisatiestructuur van de partij aan de bestuurlijke indeling 
van ons land in principe juist is; 

overwegende dat een onmiddellijke doorvoering daarvan in bepaalde 
geisoleerde gebieden, waar nog geen of vrijwel geen afdelingen zijn, 
problemen t.a.v. communicatie en organisatie dreigen te ontstaan; 

verzoekt het Hoofdbestuur in overleg met het betrokken Regiobestuur 
voor dergelijke gevallen op korte termijn een overgangsregeling 
mogelijk te maken., waardoor in gang zijnde positieve ontwikkelingen 
kunnen worden gecontinueerd; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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It van D66 in vergadering bijeen, 

overwegende dat de werkgelegenheidssituatie in het noorden van 
het land,, en vooral in Oost-Groningen ,bijzonder 
slecht is, 

overwegende dat in Oost-Groningen ter bestrijding van de huidige 
en tot voorkoming van toekomstige werkelo'osheid 
structurele maatregelen dringend gewenst zijn, 

overwegende dat onderzoek naar nieuwe techno1ogin vaak de basis 
is voor eea gezonde industrie, 

overwegende dat de landbouwinduetrie dringend behoefte heeft aan nieuwe eind- 
producten gefabriceerd uit een breder  scale  van landhouproducten 

overwegende dot cle energiebesparinsjndustrje en de milieutechnische indutr±e 
groeiseotoren zjn 

Spreekt uit dat er in het noorden een onafhankelijk research 
instituut dient te komen dat, in samenwerking met de 
rijks universiteit Groningen en TNO en de industrie, 
zich bezig houdt met de uitbating van landbouwprodukten, 

spreekt uit dat uitbreidingen van de onderzoeks- en testcapacieit 
van door het rijk gefinancierde onderzoeksinstellingen 
op het gebied van de energiebesparing en de milieu-
techniek in het noorden gesitueerd dienen te zijn 

verzoekt de tweede kamer fractie deze 
de. kamer, 

verzoekt de programma commissie deze 
in het beleidsprogramma, 

standpunten te verwoorden in 

standpunten te (doen) verwerken 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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De le it1L l- ei ve ina , - / 

Cve rwe encie 

dat de werkloosheid in de provincie Gronin-'en oneamraardbaar  hcog is 

dat b11  cie ciecentrale ligina goede r l)inna- -n en een goede infrast-ructur 
vn het grootste gewicht zijn 

dat da.rbove.n de aanleg' van infrastructurele werken een impuls go  ft  aan ie 
werkgelegenheid 

apreekt als haar mening uit 

1 • dat de vliegerbihciingen vanuit vliegreli Eelde behouden moeten blijven en 

dat de mogelijkheid tot uitbreding ervan planologisch niet mag worden geblok-

keerd 

2. dat ie Zuiderzeespoorlijn ten spoedigste dient te worden aangelegd 

. dat een vierbaanverbinding Groningen Deaslanci (Emsiandlinie) tot stand dit 

te komen, 

- 
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Cvi -e :en'3e naar fiOt nocraen  
Cat  Ce spre iCing van riksdiensten/net tergenCe tr:ahe  ii  verloopt  

Cat  deze spreiinc stoelt c2 een Cemocratiesche he slu vorming  

Cat-  hoewel niet het m iCCel voor alle kwalen - re 0v9r; a- tsing V5fl Ce  centre- 

e liect1e vn CP PT T eer b ela1ve i -ip'le 1  r1 h OLt v o o ne lgci , 
direct of afaeleid :1  

Cat  het !SP op een bittere teleurstelling is uiedrsaid  

Cat  de dienst investerinvsrekening en cle open universiteit niet naar het noor- 

den zullen komen 

at de gedwongen migratie uit het noorden naar het westen - eenvouCigweg door 

een gebrek aan hoogwaardige arbeidsplaatsen - jarenlang als een volstrekt ncr- 

maal verschijnsel, is beschouwd 

spreekt als haar mening uit 

1 • dat onverkort moet worden vqstgehouden aan de overplaitsing van de centra-

le directie van Ce PTT, naar aantal, kwaliteit en tempo 

2, dat het de onontkoombare verantwoordelijkheid is van regering en PTT elke 

vertraging te voorkomen en bij desondanks optredende stagnatie het aantal 

arbeidsplaatsen, het tempo, de kwaliteit en het uitstralingseffekt langs 

andere weg te waarborgen 

vraagt politieke vertegenwoordigers - in het bijzonder de tweede kamerfractie 

dit standpunt uit te willen dragen 

CO c  
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Cvernde 

dat ('.0 'h ccche i' in n"io' s z 1. e Groninen en :n:T.- T ±nTnrc reeds onae.r...-rd. 

baer hoog is 

dat een verdere r ThcTterin zwe va  d arT alegenheid door Tc noe' in de 
Sr1' ector idienstvrJenne dc or de overheid) derhalve onaenvaanibe. r is 

dat juist deze sector de overheid de mgeljkheid geeft direkt arbeicTsplatsen 

te ochepren en zo de ernstig's econonisobe situotie as:zi. ris,  te verzacktea 

dat het begrip Ilverdeleride rechtvaardigheid)' bij grote verschillen in werk-

loosheidscijfers voor de verschillende regio1  s met zich mee  lean  brengen dat in 

de kwartaire sector, tijdelijk, een gunstiger beleid rordi gevoerd t.a.v. de 

zwakste regio's (positieve discriminatie) 

Spreekt als haar mening, uit 

dat, afgezien van de hele ontwikkeling van de kwartagre sector, er in ieder geva 

een differentiatie in het beleid zal moeten worden aangebracht, waarbij voor de 

zwakste regio's wordt uitgegaan van gunstiger uitgangspunten hij het uitbreiden 

en behouden van formatieplaatsen en andere normeringen 

vraagt de politieke vertegenwoordigers dit standpunt uit te willen dragen  

IT 
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Indieners: Algemene, Regiovergadering Zeeland. 

loordvoerder: J.v.cl.Reijdt. - 

Onderwerp: Boycot Olympische Spelen. 
De ALV van D'66 bean  te Eijmegen'  on  25 en 26 a-pril 

iS  van mening 
- dat de Russische schending van volken-en mensenrechten ten 

sterkste moeten worden afgekeurd. 
- dat hiervoor politieke en diplomatieke middelen bij uitstek 

geschikt zijn. 

- dat hiervoor middelen  on  sortgebie.d niet geschikt zijne, 
- dat de argumenten tegen een boycot van de Olyivoische Spelen 

in Moskou zwaarder wegen dan die ervoor 
adviseert, 

- de Nederlanders, die voor uitzending naar Moskou zijn uitgekozen, 

de Olympische Spelen in Moskou niet: te boycotten, en gaat over 
Secretariaat: Javastraat 6:  Den Haag, telefoon (070) 467188 en 453271. Postgiro 1477777, 
t.n.v. penningmeester D'66, Den Haag. 

Hierna zal het verslag/amendementen/moties van het deelcongres Zutphen 

volgen. Zal u zo spoedig mogelijk worden toegezonden. 



Indieners: Algemene. RegiovergaderThg Zeeland. 

7oordvoerder: J.v. d.ejdt. - 

Onderwern: Boycot OlynTisohe Spelen. 

• De ALV van D'E hyaen te Nmegen'  on  25 en 26 anril 
1980.  

• is van mening - 

- dat de ussische sohendig van volken-en mensenrechtten Ij 
sterkste moeten worden afgekeurd. 

- dat hiervoor politieke en diplomatieke middelen bj uitstek 

geschikt zijn. 
- dat hiervoor middelen op sortgebied niet geschikt zijne. 

- dat. cie argumenten tegen een boycot van de Glymaische Spelen 
in Moskou zwaarder wegen dan die ervoor 

adviseert, 

- de Nederlanders, die voor uitzending naar Bokou zijn uitgekozen, 
de Olymnische Spelen in Moskou niet: te boycotten, en gaat over 

Secretariaat: Çavastraat 
6: 

 Den Haag, telefoon (070) 467188 en 453271. Postro 1477777, 
D'66, Den Haag. • t.n.v. penningmeester • 

Hierna zal het verslag/amendementen/moties van het deelcongres Zutphen 

volgen. Zal u zo spoedig mogelijk worden toegezonden. 
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Politieke Partij Democraten '66 

I'CIk 1 
Indienara: Algemene Regioverg.derïng.  Zealand.  

dvoerdern : Jv.d.Reijdt. 

Onderwerp: Energie _. 
 

Je -A17 van D"66 inv vergadering bijeen te iijmegen op 25 en april 

l980 -, 

trfende de brede maatschappelijke diskusaia. 

0verweagt; 
dat eaergieopwékking d.m.v. kernenergie vergaande veiligheids- 

waarborgen' eit, 

dat dez vorm vanenergieopwekking afvalrrohlemen ac_hept welke 

u do nabije toekomet waarschijnlijk niet kunnen worden opgelost, 

esluit, 

Dat Ie JJL van b.66 tijdens de Brede Matschappelijke Diskussie 

emen±g dient  it  te dragen dat: de Kerncentrales in Borsele en 
aard zo spoedig mogelijk moeten worden gesloten, althans 

nnen drie jaren  a de afloop van de  ID,  tenzij er in die tussen- 

I voldoende oplossingen gevonden worden voor de afval- en veilig- 

keidsoroblematiek, en gaa.t over tot de orde vara de dag. 

OTTg2. . 

Indieners: Algemene, Regiovergadering Zeeland. 

Thordvoerder: J.V.D.Reijdt. 

Oroenierp Energie. 

De AJIV', van D'66 in veradering bijeen te Nijmegen op 25en  26 april. 

1980. 
Betreffende radioaktief afval.  
Konstateerd,  
- dat-de -KC  Borsele en Dodewad dekomend2 à3 jaa:niet geslo- 
ten zullen worden, 

- dat hierdoor de hoeveelheid radioaktief afval binen de cent-rales 

zal toenemen,  

Overweegt, 
- 

-.. -- 

- dat het gevaar bestaat.datde overhedentijdens de BMD minder sterk 
naar de oplossing van het afvalnrobleem, naar alternatieven en 
hesparingsmogeljkheden zal zoeken, 

-. 

Is van mening dat, 

Secretañaat:Javasat 6, Den Haag, telefoOn (070) 4688 en 4532.P0StrO 1477777, = - 

t.n.v.penningrneester D'66, Den Haag. 
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Politieke Partij' Demôcraten'66

'Fe 
. .. .. 

rvolg Motie 2. . 

D 56 en alle overheden p alle niveaus moeten. bevorderen, ook  

Liens  de EMDen. wei in versterkte mate blijven zoeken en laten 
zoeken naar opÏossingen voor de afvalp'rob1ematik naar' beeariñgs- 

noljkheden.enalternatieve.n voor kernenergie, en gaat over to 

sde van de'dag.' . 

MOTIE 3. .. . 

Indieners: Algethene Regiovergadering Zeeland. 

Woorthoerder: J.V.D.Reijdt. . 

. 

Onderwerp: Energie -. 
De ALV van D"66 in vergadering bijeen te Eijreegen op 25 en 26 april 

. . 

Betref de financi,1e gevolgen van sluiting, 
van mening,  

-als de EO Borsele en.Dodew.aard na de BuD moet worden gesloten, 
bosluit,  

de tweede kamerfraktie ta"varzoaken voor en tijdens de D te 

nLijvn zoeken naar oplossingen voor de el*g uit. de sluiting.'' 

scstkombnde financiele sociale en. energietechnieche roblenen- 
ei: gaat over t'otdeord-e' van de dag. . 

. 

Indieners: Algemene. RegioergaderThg Zeeland.  

Toon.voerder: J. „7-  d.Rei,jdt. 

Qnderwmrp: Boycot .013»mpiâ..cbe Spél-en.  

De. AIV van D'66.in ergadeiñg bijen-n te ijrnegen' op 25-  e 2'6 anril 

is van mening 
 

- dat Je Russische schending van volken-en - menseniechtten ten 
sterkste moeten wordenafgekenrd.  

- dat hiervoor-politieke n diplomatieke middelen bij- uitstek 
- 

. ' . 

eschikt zijn. 1. 
, 

..• '- ., 

. 

dat hiervoor middelen op sportgebie niet. geschikt zijn 

dat de argumenten tegen een boycot van de Olympische Spelen 
in Moskou 'zwaarder wegen 'da di&ervoo; . 

adviseert, ' ... .- 

. ... ... ..' 

- de Mederlandens, die voor , uitzending,  naar Moskou zijn uitgekozen, 

de Olmisce Spelen in Moskou niet,te boycotten eu gaat over enz. 
Secretariaat: Javatraat 6, Den Haag, telefoon (070) en 453271.Postglro '477777, 467188 
t.n.v. penningmeester D'66, Den 1-laag.  
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MOTIE 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in 
Nijmegen op 25 en 26 april 1980, 
kennis genomen hebbende van de wijzigingen 
Organisatiestructuur t..a.v. subregio's, 

;NoEKoME: 

vergadei'ing & ja 1'  

in het Ontp Landelijke 

van oordeel zijnde dat de hierin vastgelegde koppeling van de 
organisatiestructuur van de partij aan de bestuurlijke indeling 
van ons land in principe juist is; 

overwegende dat een onmiddellijke doorvoering daarvan in bepaalde 
g&îsoleerde gebieden, waar nog geen of vrijwel geen afdelingen zijn, 
problemen t.a.v. communicatie en-organisatie dreigen te ontstaan; 

verzoekt het Hoofdbestuur in overleg met het betrokken Regiobestuur 
voor dergelijke gevallen op korte termijn een overgangsregeling 
mogelijk te maken, waardoor in gang zijnde positieve ontwikkelingen 
kunnen worden gecontinueerd; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

rl 
Don Schuurman 
Kruizemunthof 21 
Baren drecht  

Suzan.  Kruidenier 
Olivier van Noortsingel 29 
Oud-Bei jerl and 

Dick Oldenmenger 
Wielsingel 12 
Oud-Bei jerl and 

Cees den Boer 
Metsustraat 36 
Oud-Beijerl and 

Peter Tap 
Van Wassenhovenstraat 15 
Ni euw-Bei jerl and 



; rfKME' 

j: 
Motie 9. 77;i~  
Het voorco $ 
Zutphen op 15 maart 1980, 

C&,4 1t 

II 

ering bijeen in 

ernstig verontrust over de escalatie in de verhouding 
tussen stacestuur en krakers, als in Amsterdam de laatste 
maanden gebleken, 

- van oordeel dat langdurige leegstand van woningen 
volstrekt onaanvaardbaar is in gebieden waar een grote 
woningnood heerst, 

- van oordeel dat verbeterde wetgeving op korte termijn 
absoluut noodzakelijk is om speculatieve leegstand 
effectief te bestrijden (een wetgeving die zowel het 
voorkeursrecht van gemeenten regelt om tegen gebruiks-
waarde te onteigenen, als langdurige leegstand in het 
algemeen bestrijdt), 

- overwegende dat voor kraken begrip kan worden opge-
bracht, voor zover dit ten doel heeft, speculatieve 
leegstand aan te tonen, dat daarentegen het kraken 
absoluut onaanvaardbaar is waar dit het gemeentelijk 
woningtoewijzingsbeleid doorkruist, 

- verzoekt de fractie alles in het werk te stellen om 
de genoemde leegstandsetgeving versneld door parle-
ment en regering te laten afhandelen, 

- verzoekt de fractie, na te gaan of het mogelijk is, 
in afwachting van het tot stand komen van die wetge-
ving, om aan de acute noodsituatie het hoofd te bieden 
door aan gemeenten, bij wijze van interim-regeling, 
voorlopige bevoegdheden toe te kennen. 

P.Hans Frankfuither 
Marjolijn Driessen 
Gerdjan Hoekendijk  
Bettie  Groen 
Mimi Lodewijks 
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MOTIE n.r 8. 

/ 

De.A.L,V.. van D'66, 

in, vergadering bi4een teNijmegen- op 25 en. 26 april 1980„ 

kennis genomen-hebbend van de (ontwerp-)wijziging, van 
het het Beleidsprogram, hoofdstuk Energie, 

overwegende 

- dat de huidige normen voor thermische isolatie van 

gebouwen.  (NN  1068) niet leiden tot een optimaal 

resultaat, zowel in. energetisch als in ekonomisch opzicht, 

- dat genoemde normen de zu.idorintatie van gebouwen 
niet waarderen (passieve zonneenergie) 

- dat de desbetreffende normkommissïe sinds de en.ergiekrisi.a 
werkt. aan aangepaste en verzwaarde nornen.,_ 

verzoekt. 
de. Tweede Kamerfraktie er bij de regerin.g'op aan. te dringen 
dat de gewijzigde normen zo spoedig mogelijk worden. 
vastgesteld, 

, 

zodanig, dat de .zuïdorintatie van gebouwen. 
wordt gewaardeerd (passieve zonneenergie) 
en dat de gewijzigde normen worden toegepast 
en gaat over tot de orde va de dag. 

Piet Oosterveld. 

A.t k. 

FkJe dcEu is 

Peter OateA4wd 

Piet Oosterveld, de Meteoor 10, 8251-AM DRONTEN. 
tel.. 03210-4330, 2444. 
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LJz. /o'e" 
TOELICHTING MOTIE NORMEN ISOLATIE GEBOUWEN o ie nr 8. 

Als toelichting op de voor1igende motie kan nog worden genoemd: 

- de moeizame en langdurige procedure om tot aangepaste normen 

te komen; ten opzichte van het buitenland lopen we nu al 

jaren achter (Duitsland, Denemarken enz); 

- de onwetendheid van veel mensen van wat ekonomisch nu wel en niet 
verantwoord is; het blijkt dat men op ekonomieche gronden nu 

eigenlijk al veel verder zou kunnen gaan met de isolatie van 

gebouwen (te bouwen) dan de huidige normen aangeven; de huidige 

klasse "goed" van de norm NEN 1068 is in feite dan ook misleidend; 

- de besparing van energie door isolatie is een kleinschalige 

aangelegenheid 

- de toepassing van passieve zonneenergie lijkt vooralsnog om 

ekonomieche redenen een meer haalbare zaak dan aktieve zonneenergie; 

het is dan ook nodig dat glas in de zuidgevel anders wordt ge-

waardeerd in de normen dan glas in de noordgevel. 

AMENDEMENT 

Onderwerp: Energie, besparingen. 

Voorstel: Onder 2.2.12, 2e  streepje het stellen van normen.... 

.......enz" wijzigen in: "- het stellen van aangepaste 
en verzwaarde normen ......... enz" 

Toelichting: zie de toelichting bij motie nr 8. 

AMENDEMENT 

Onderwerp: Energie, zonneenergie. 

Voorstel:. Aan punt 2.2.2.1. een vierde zin toe te voegen: 

"De toepassing-  Tan  passieve zonneenergie moet worden 

gestimuleerd door in voorschriften (isolatienormen, 

bestemmingsplannen e.d.) rekening te houden met de-

voor toepassing van passieve_  zonne-energie vereiste 

situering, vorm en (zuid-)orintatje van gebouwen." 

Toelichting: zie de toelichting bij motie nr 8. 
Indieners: Piet Oosterveld., Anne Dierdorp,  Eel'  Wagemans, 

Fokje Benedictus, Peter Oosterhuis. 



Motie,  

Het. congres van B'66 in vergadering bijeen, 

overwegende dat de werkgelegenheidssituatie in het noorden van 
bet land,, en vooral in Oost-Groningen ,bijzonder 
slècht is, 

overwegende dat in Oost-Groningen ter bestrijding van de huidige 
en tot voorkoming van toekomstige werkeloosheid 
structurele maatregelen dringend gewenst zijn, 

overwegende dat onderzoek naar nieuwe technologin vaak de basis 
is voor eei gezonde industrie, 

overwegende dat de landbouwindus-trie dringend behoefte heeft al nieuwe eind- 
producten gefabriceerd uit een breder  scale  van landbouwproducten 

overwegende dat de energiebesparingsindus-trie en de milieutechnische industrie 
groeisectoren zijn 

Spreekt uit dat er in het noorden een onafhankelijk research 
instituut dient te komen dat, in samenwerking met de 
rijks universiteit Groningen en TNO en de industrie, 
zich bezig houdt niet de uitbating van landbouwprodukten, 

spreekt uit dat uitbreidingen van de onderzoeks- en testcapacieit 
van, door het rijk gefinancierde onderzoeksinstellingen 
op het gebied van de energiebesparing en de milieu-
techniek in het noorden gesitueerd dienen te zijn , 

verzoekt de tweedëkanier fractie deze standpunten te verwoorden in 
de kamer, - 

verzoekt de programma commissie deze standpunten te (doen) verwerken 
in het beeidsprogranima, S  

en gaat over tot de orde van de dag. 

j7ZiJL RLL. 0~'t 

f , 

'T-T 



CONCEPT  MOTE  INFRASTRUJUUR GRONINGEN 

De algemene ledenvergadering... .. . 

Overwegende 

dat de werkloosheid in de provincie Groningen onaanvaardbaar hoog is 

dat bij de decentrale ligging goede verbindingen en een goede infrastruotüur 

van het grootste gewicht zijn 

dat daarboven de aanleg van infrastructurele werken een impuls geeft aan de 

werkgelegenheid 
/ 

preekt als haar mening uit 

1. dat de vliegverbihdingen vanuit vliegveld Eelde behouden moeten blijven en 

dat de mogelijkheid tot uitbreding ervan planologisch niet mag worden geblok-

keerd 

2. dat de Zuiderzeespoorlijn ten spoedigste dient te worden aangelegd 

3. dat een vierbaanverbinding Groningen Eemsiand. (Emsiandhinie) tot stand dient 
te komen 

H 
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CONCEPT MOTIE CENTRAlE DIRECTE PTT 
OL 

De algemene ledenvergadering van 

Overwegende naar het noordei 
dat de spreiding van rijksdiensten met tergende traagheid verloopt 

dat deze spreiding stoelt op een democratiesche besluitvorming 

dat- hoewel niet het middel voor alle kwalen - de overplaatsing van de centra- 

le directie van de PTT een belangrijke impuls inhoudt voor de werkgelegenheid, t 
d.ireot of afgeleid 

dat het ISP op een bittere teleurstelling is uitgedraaid. 'I  

dat de dienst investeringsrekening en de open universiteit niet naar het  floor-

den zullen komen 

dat de gedwongen migratie uit het noorden naar het westen - eenvouigweg door 

een gebrek aan hoogwaardige arbeidsplaatsen - jarenlang als een volstrekt nor-: 

maal verschijnsel is beschouwd 

spreekt als haar mening uit 

1 • dat onverkort moet worden vqstgehoud.en aan de overplaatsing van de centra-

le directie van de PTT, naar aantal, kwaliteit en tempo 

2. dat het de onontkoombare verantwoordelijkheid is van regering en PTT elke 

vertraging te voorkomen en bij desondanks optredende stagnatie het aantal 

arbeidsplaatsen, het tempo, de kwaliteit en het uitstralinseffekt langs 

andere weg te waarborgen 

vraagt politieke vertegenwoordigers - in het bijzonder de tweede kamerfractie 

dit standpunt uit te willen dragen 

¼1u 

<~~` 2~_ 



ia CONCEPT MOTIE POSITIEVE DISCRIMINATIE ZWAKKE REGIO'S KWARTAITE SECTOR 

De Algemene Vergadering van 

Overwegende 

dat de werkloosheid in regio's als Groningen en zuid- Limburg reeds onaanvaard.-

baar hoog is 

dat een verdere verslechtering van de werkgelegenheid door besnoeiing in de 

kwartaire sector (dienstverlening door de overheid) derhalve onaanvaardbaar, is 

dat juist deze sector de overheid de mogelijkheid geeft direkt abeidsplaatsen 

te scheppen en zo de ernstige economische situatie enigszins te verzachten 

dat het begrip "verdelende rechtvaardigheid" bij grote verschillen in werk-

loosheidscijfers voor de verschillende regio's met zich mee kan brengen dat in 

de kwartaire sector, tijdelijk, een gunstiger beleid wordt gevoerd t.a.v. de 

zwakste regio's (positieve discriminatie) 

Spreekt als haar mening uit 

dat, afgezien van de hele ontwikkeling van de kwartaire sector, er in ieder geva 

een differentiatie in het beleid zal moeten worden aangebracht, waarbij voor de 

zwakste regio's wordt uitgegaan van gunstiger uitgangspunten bij het uitbreiden 

en behouden van formatieplaatsen en andere normeringen 

vraagt de politieke vertegenwoordigers dit standpunt uit te willen dragen 

Toelichting: 

.Bij de hier bedoelde positieve discriminatie kan onder meer worden geda  ht  aan 

de bejaardenzorg, het algemeen maatschappelijk werk en de leerlingenschaal bij 

het onderwijs. 

WO 0 l- voe 

Ar 

/ 
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