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Ad TCD 3: Wijziging Statuten en 

WELKE CONGRESSTUKKEN BIJ WELK AGENDAPUNT? ----------------------------------- 

Agendapunt Onderwerp Congresstuk 

3 Landelijke Organisatie ECD 3 
TCD2 
HB resolutie  III  
moties 1 - 6 
amendementen 1-9 

waar te vinden? 

Dem. 7/79 blz. 13 
Dem' 8/79 14 
Dem. 8/79 14 
Congresboek " 4- 
Congresboek U 6 

4 Adviescommissie interne 
kandidaatstelling TCD 1 Dem. 8/79 12 

HB resolutie  IV,  
V, VI, VII  Dem. 8/79 13 
moties 7 - 9 Congresboek 8 

5 Wijziging Statuten en 
Huishoudelijk Reglement TCD 3 Dem. 8/79 20 

moties 10 - 11 Congresboek 9 
amendementen 10-16 Congresboek " 10 

6 Statuten PSVI TCD 6 Dem. 8/79 28 

Statuten SWB TCD 7 Dem. 8/79 U 15 

7. Financiën TCD 4 Dem. 8/79 11 12 
- amendement 17 Congresboek U  

10 Aanvulling vaste 
commissies Dem. 7/79 " 11 

Congresboek U 18 

12 Europese politieke 
moties 12 - 16 Congresboek U 11 

13 Beleidsprogram 
Ruimtelijke Ordening ECD 5 Dem. 7/79 " 22 

moties 17 - 20 Congresboek U 13 
amendementen 18-31 Congresboek " 14 

14 Kandidaten 
voorzitter DB ECD 2 Dem. 7/79 U 10 

TCD 5 Dem. 8/79 U 10 
secretaris buitenland TCD 5 Dem. 8/79 10 
bestuur SWB TCD 5 Dem. 8/79 " 10 

Congresboek " 17 
bestuur PSVI Congresboek 17 

17 Beleidsprogram 
Grondslagen ECD 4 Dem. 7/79 19 

HB resolutie I Dem. 7/79 U 19 
moties 21 - 30 Congresboek U 20 
amendementen 32-54 Congresboek 23 

19 Algemene politieke moties 

energieproblematiek HB resolutie  IL  Dem. 8/79 U 15 
moties 31 - 43 Congresboek U 28 
amendement 55 Congresboek 31 

partijvoorzitterschap moties 44 - 49 Congresboek U 32 
kernbewapening HB resolutie  VIII  Congresboek 27 

moties 50 - 56 Congresboek " 33 
Markerwaard moties 57 - 59 Congresboek 35 
Overige moties moties 60 - 67 Congresboek " 36 

Zie ook blz,38 van dit Congresboek: "WAAR VINDT U VEIlT CONGRESSTUKKEN" 

Huishoudelijk Reglement 

In dit voorstel is verzuimd wijzi-
ging van de artikelen 66.1 en 75.1 
voor te stellen. Mede naar aanlei-
ding van de discûssie in de Advies-
raad stelt het Hoofdbestuur voorin 
deze artikelen de fraktie van het 
Europese Parlement op te nemen. 
De voorgestelde tekst luidt: 

Art.66.1, De Adviesraad, in dit 
hoofdfiJk verder te noemen de raad, 
is een door middel van regionale 
verkiezingen samengesteld orgaan, 
dat gevraagd en ongevraagd advies 
uitbrengt aan het hoofdbestuur en 
de frakties in de Eerste en Tweede 
Kamer en het Europese Parlement 
inzake de vorming van de landelijke 
en Europese politiek en inzake de 
organisatiestruktuur en procedures 
van de partij. 

Art.75.1. Het lidmaatschap van de 
raad is onverenigbaar met: 
a. het ambt van minister of staats-

secretaris; 
b. het lidmaatschap van eender 

kamers der Staten Generaal en 
het Europese Parlement; 

c. het lidmaatschap van het hoofd-
bestuur. 

Ad TCD 4: Hoofdbegrottîîg 1-980 

In de toelichting bij "Prioriteiten" 
dient te worden toegevoegd: 

- hogere bijdrage aan PSVI. 

Ad TCD 6: Wijziging-Statuten PSVI 
D'66 

In artikel 4,3 wordt voorgesteld, 
dat de voorzitter, de secretaris 
en de penningmeester in funktie 
worden gekozen. Gebleken is dat een 
meerderheid van het zittende PSVI-
bestuur er de voorkeur aan geeft 
de huidige situatie, dat de gekozen 
bestuursleden onderling de funkties 
verdelen, te handhaven. 
Het hoofdbestuur acht het naar 
analogie van overige bestuursverkie-
zingen, juister dat de ALV zeker de 
voorzitter en de penningmeester, 
maar ook de secretaris in funktie 
kiest, opdat ook gerichte kandi'-
daatstelling kan geschieden. Noch 
het hoofdbestuur, noch het PSVI-
bestuur vinden dit punt van zo'n 
belang, dat zij hieraan veel tijd 
en aandacht willen besteden. 

Art, 4,3, zou  volgens het PSVI-
bestuur moeten luiden: 
3. Alle overige leden van het 

bestuur worden benoemd door de 
algemene ledenvergadering van 
D66, behoudens het bepaalde in 
lid 6. Het bestuur benoemt uit 
deze leden een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester. 



voor de 25ste Algemene Ledenvergadering van de 

Politieke Partij Democraten '66 

op 26 en 27 oktober 1979 in de Veemarkthallen/  

Maresca  te UTRECHT 

VRIJDAG 26 OKTOBER 1979 

20.00 uur 1. Opening door de partijvoorzitter en voorstellen 
van de congresleiding 

Benoeming van notulen- en stemcommissie 

Landelijke Organisatie 

Adviescommissie interne kandidaatstelling 

Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement 

a. Wijziging Statuten Stichting Politiek Scholings- en 
Vormingsinstituut D'66 

b. Wijziging Statuten Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D'66 

a. Begroting 1980 

b. Rapportage Financiële Commissie 

Schorsing van de vergadering 

ZATERDAG 27 OKTOBER 1979 

Heropening van de vergadering 

Aanvulling vaste commissies 

Verslag fraktievoorzitter Europees Parlement 

Europese politieke moties 

Beleidsprogram - Ruimtelijke Ordening 

Presentatie kandidaten voor Dagelijks Bestuur 

OPENING STEMBUSSEN 

12.00 uur 15 Voorstel tot verlenging van deze ALV met een program- 
macongres over Defensie en Kernbewapening 

12,10 uur 16 Toespraak aftredende partijvoorzitter 
Discussie 

13,15 uur LUNCH 

14.00 uur 17 Beleidsprogram - Grondslagen 

SLUITING STEMBUSSEN 

15.15 uur 18. Toespraak fraktievoorzitter Tweede Kamer 

15.45 uur 19. Algemene politieke moties 

16.25 uur 20. Uitslag stemmingen 

16.30 uur 21. Toespraak nieuwe partijvoorzitter 

17,00 uur 22. Schorsing of sluiting van de Algemene Ledenvergadering 

20.05 uur 

20.30 uur 

20.45 uur 

21.10 uur 

21.40 uur 

22.30 uur 8. 

10.15 uur 9.  

10.  

10.20 uur  if,  

10.40 uur 12.  

11.00 uur 13.  

11.45 uur 14.  

2,  

3,  

4.  

5.  

6.  

rj 

ALGEMENE INLEIDING 
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In dit congresboek zijn opgenomen 
alle aanvullende congresstukken die 
niet in de Eerste en Tweede Congres 
Democraat konden worden gepubliceerd. 

Verder zijn twee indexen van congres-
stukken opgenomen, zowel in volgor-
de van agendapunten als in volgorde 
van congresstukken, die verwijzen 
naar de plaats waar in de Eerste 
Congres Democraat (ECD) of in de 
Tweede Congres Democraat (TCD) of in 
dit congresboek de stukken te vinden 
zijn. Bovendien zijn in dit congres-
boek alle moties en amendementen af-
gedrukt die de rapportagecommissie 
heeft ontvangen. 
Bijgaand is tevens de definitieve 
congresagenda opgenomen, die na pu-
blikatie in de Eerste Congres Demo-
craat als congresstuk ECD 1 nog enige 
wijzigingen heeft ondergaan, zoals 
reeds aangekondigd in congresstuk 
TCD 8. Er werden vóór de voorgeschre-
ven datum geen aanvullende agendapun-
ten door de daartoe bevoegde instan-
ties ingediend. In de Eerste Congres-
Democraat pag. 12 werd het congres-
reglement gepubliceerd. Hierin is 
bepaald, dat moties en amendenidnten 
vóór 18 oktober om 17.00 uur bij het 
landelijk secretariaat moesten zijn 
ingediend. 

De gegevens van de kandidaten, die 
zich hebben gemeld voor het dagelijks 
bestuur en het SWB-bestuur werden 
reeds in de Eerste en Tweede Congres 
Democraat als congresstukken-  ECD 2 en 
TCD 5 opgenomen. In dit congresboek 
zijn de gegevens van de herkiesbare 
bestuurskandidaten en van de kandi-
daten, die het hoofdbestuur voor-
draaqt voor de vaste commissies op-
aenomen. Alleen voor de aanvullinq 
van de rapoortagecommissie is geen 
voordracht vermeld, omdat het hoofd-
bestuur van mening is, dat eerst 
nader moet worden onderzocht in hoe-
verre de rapportagecommissie samen-
gevoegd moet worden met de in oprich-
ting zijnde congresvoorbereidings-
commissie. 
In dit congresboek -is voorts opgenomen: 

een hoofdbestuurresolutie nr  VIII  
die voorstelt aan dit congres op 
8 december een extra discussiedag 
toe te voegen over defensie en 
kernbewaoening 

In tegenstelling tot hetgeen in de 
Tweede Congresdemocraat is vermeld 
zijn in dit congresboek de kwartaal-
begroting en de meerjarenraming niet 
opgenomen. 
De deelbegrotingen, die een meer ge-
detailleerd inzicht verschaffen-in 
de belangrijkste posten van de hoofd-
begroting voor 1980, zullen bij de 
congresbalie worden uitgereikt. 

Frans Rogier 

Vice-voorzitter 
organisatie 
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MOTIE nr. 1 

sche besluitvorming ruimte bieden aan de regio's, aan de 
praktische problemen aangepaste organisatievormen tot 
ontwikkeling te brengen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Indieners : Eric F.  Ch.  Micke e.a. 
Woordvoerder: Eric F.  Ch.  Micke 
Onderwerp : Landelijke Organisatie 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

neemt kennis van 

de resultaten van de werkzaamheden van de Adviescommis-
sie "Landelijke organisatie", zoals gepubliceerd in 
congresstuk ECD 3, 

overweegt 

dat in genoemde resultaten op generlei wijze rekening 
wordt gehouden met de positie van partijleden die niet 
in Nederland woonachtig zijn, 

dat het niet-integreren van genoemde kategorie D'66-
leden als zodanig in de interne besluitvorming in de 
partij, in strijd is met de door de Adviescommissie 
genoemde uitgangspunten voor de partijorganisatie, 
met name Hoofdstuk  II,  paragraaf A, punt a, 

dat binnen de organisatiestruktuur een specifieke vorm 
van samenwerking dient te worden voorzien, die de direk-
te kommunikatie van genoemde partijleden als zodanig, 
met de bestaande partijorganen mogelijk maakt, met inbe-
grip van de vertegenwoordiging van deze leden in de 
daarvoor in aanmerking komende bestuurlijke organen, 

verzoekt het partijbestuur 

voorstellen te doen met het oogmerk binnen de organisa-
tiestruktuur van de partij de integratie van niet in 
Nederland woonachtige partijleden als zodanig, mogelijk 
te maken, rekening houdend met de konklusies zoals in 
de overwegingen hierboven aangeduid, en deze voorstel-
len het partij voorjaarscongres 1980, voor te leggen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 

Indieners : J. Pas-Das e.a. 
Woordvoerder: P.F. Fokkink 
Onderwerp : Landelijke Organisatie 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

kennis genomen hebbende 

van de voorstellen van de Advieskommissie Landelijke 
Organisatie, en de daarbij aansluitende HB-resolutie  III,  

van oordeel zijnde dat 

de overwegingen in HB-resolutie  III  alleszins redelijk 
en aanvaardbaar zijn, evenwel niet doorklinken in het 
daaropvolgend besluit, 

overwegende dat 

a. de status van "sub-regio" in het  HR  onvoldoende dui-
delijk is vastgelegd, 

b. sub-regio's in sommige provincies een nuttige en 
onmisbare funktie vervullen, 

c. de inzet en motivatie van velen, gegrond op het nauw 
bij de leden betrokken zijn, op bestuurlijk niveau 
niet om dogmatische redenen terzijde mogen worden 
geschoven, 

d, volgzaamheid door D'66 van een falend openbaar 
bestuursmodel in drie bestuurslagen voor D'66 aan 
het openbaar bestuur verwante problemen oplevert, 

e. D'66 geen behoefte heeft aan organisatorische blauw-
drukken en uniforme schema's los van de verscheiden-
heid waarin besturen en vertegenwoordigers moeten 
werken, 

besluit 

nr. 3  

MOTIE nr. 2 

Indieners : regio Noord Brabant 
Woordvoerder: Jan Derwig 
Onderwerp : Landelijke organisatie 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

dat de partijorganisatie in overeenstemming met artikel 
3 van de partijstatuten, vanuit de basis een levend 
organisme voor alle betrokkenen dient te zijn, 

is van oordeel 

dat gelet op de gevolgde procedures bij het tot stand 
komen van het rapport van de Adviescommissie Landelijke 
Organisatie en de daarop gebaseerde voorstellen van het 
HB, neergelegd in de HB-resolutie  III,  en de resultaten 
daarvan, deze overweging negeren, 

spreekt als haar mening uit 

dat overlegvormen als opgenomen in het organisatieschema 
van congresstuk TCD 2 onvoldoende waarborgen bieden voor 
het bereiken van een struktuur als in de overweging 
genoemd, 

verzoekt het HB 

voor de voorjaars-ALV 1980 in overleg met de regio's 
voorstellen-voor te bereiden voor bepalingen in statuten 
en huishoudelijk reulement die op basis van demokrati- 

I. De sub-regio als mogelijke organisatievorm te hand-
haven, onder bijstelling van instellings- en funktio-
neringsvoorwaarden in de navolgende zin: 
1, regiobesturen kunnen overgaan tot het instellen 

van sub-regio's, in geval er: 
a. Of in de regio gebieden zijn waarin enkele afde-

lingen omringd worden door gemeenten, die niet 
bij bestaande afdelingen zijn onder te brengen, 
terwijl 06k geen afdeling kan worden opgericht; 

b. Of sprake is van een bovengemeentelijke rege-
ling met een afzonderlijk gekozen vertegenwoor-
diging in een lichaam van openbaar bestuur; 

C. Of sprake is van behoefte aan afdelingenkoördi-
natie in omvangrijke en/of uitgestrekte regio's; 

2. iedere sub-regio dient een sub-régioraad in te 
stellen, bestaande uit vertegenwoordigers van tot 
het sub-regiogebied behorende afdelingsbesturen, 

3. indien de sub-regio gebieden kent die niet tot een 
afdeling behoren vervult de sub-regio de funkties 
van de afdeling; het is in elk geval de taak van 
de sub-regio om het oprichten van afdelingen te 
stimuleren, 

4. indien de sub-regio is ingesteld ten behoeve van 
een bovengemeentelijke regeling met een afzonder-
lijk verkozen lichaam van openbaar bestuur, ver-
richt de sub-regio alle met een afdeling vergelijk-
bare taken op dat bovengemeentelijke niveau; 

5, sub-regio's voeren géén eigen financieel beheer, 
doch behoren tot het financieel beheer van de 
regio, die hen instelt, 

6, de als zodanig ingestelde sub-regio's worden in 
de landelijke kommunikatiestruktuur opgenomen; 



is van oordeel 

dat de wijze waarop het HB de conclusie van de Advies-
commissie Landelijke Organisatie aan de leden heeft 
voorgelegd, d.w.z. 

- zonder de inhoudelijke vermelding van de reacties 
en voorstellen van de leden en 

- zonder alternatieven 
het onmogelijk maakt inzicht te krijgen in de afwegingen 
die tot de conclusies hebben geleid, 

c. verschillen in ledendichtheid en kwantitatieve ver-
houdingen tussen subregio's een evenwichtige opbouw 
van één provinciale regio kunnen belemmeren, 

d. bovendien rekening gehouden moet worden met geogra-
fische afstanden en de beschikbaarheid van openbaar 
vervoer, 

van oordeel zijnde 

dat voor D66 een organisatiestructuur moet worden ge-
zocht van zodanige vorm, dat een optimale wisselwerking 
tussen de leden en het door hen gekozen bestuur mogelijk 
is, 

besluit 

het HB op te dragen subregio's welke nu een werkbare 
omvang en structuur met een goede betrokkenheid van de 
leden daarbij hebben, in overeenstemming niet het betrok-
ken subregiobestuur, de status van regio te verlenen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 
1
) 
 1 

n r . 6 

Indieners : J. Pas-Das e.a. 
Woordvoerder: P.F. Fokkink 
Onderwerp : Landelijke organisatie 

De ALV van D66 in vergadering bijeen Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

kennis genomen hebbende - 

van de voorstellen van de Advieskonimissie Landelijke 
Organisatie, en de daarbij aansluitende HB-resolutie  III  

van oordeel zijnde dat 

II.  Het HB op te dragen de organisatieregeling zo aan te 
passen, dat sub-regio's als bedoeld onder I van dit 
besluit in Statuten en Huishoudelijk Reglement 
worden erkend, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOT IE 

Indieners : J. Pas-Das e.a. '\ , 

Woordvoerder P F Fokkink 1 

Onderwerp : Landelijke organisaié 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

kennis genomen hebbende 

van de voorstellen van de Adviescommissie Landelijke 
Organisatie en de daarbij aansluitende HB-resolutie  III,  

overwegende 

dat D'66 grote waarde hecht aan democratische uitgangs-
punten als inspraak en betrokkenheid van de leden, o.a. 
bij het tot stand brengen van een goede partijorganisa-
tie, 

dat derhalve de vorming van een gefundeerde mening over 
de voorstellen van het HB onmogelijk is, 

besluit 

de Landelijke Organisatie vast te stellen op de voor-
jaars-ALV 1980, opdat de Adviescommissie Landelijke, 
Organisatie de gelegenheid heeft bij de uitwerking van 
de organisatiestructuur o.a, de discussie over de amen-
dementen van J. Pas-Das (subregio Twenthe) op de uit-
gangspunten 2 en 3 te betrekken, 

en draagt het HB op 

alsnog mogelijke alternatieven en reacties aan de leden 
voor te leggen, om zodoende tot een verantwoorde besluit-
vorming te kunnen komen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 
- 

Indieners : J. Pas-Das e.a. 
Woordvoerder: P.F. Fokkink 
Onderwerp : Landelijke organisatie 

De ALV van 066 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

kennis genomen hebbende 

van de voorstellen van de Adviescommissie Landelijke 
Organisatie,en de daarbij aansluitende HB-resolutie  III,  

overwegende dat 

a, is uitgegaan van een reeds bestaande historisch 
gegroeide organisatievorm in het openbaar bestuur, 

b. deze organisatievorm van bovenaf wordt opgelegd en 
geen principiële argumenten zijn aangevoerd waaruit 
zou kunnen worden geconcludeerd dat de huidige goed 
functionerende subregio's in de toekomstige organisa-
tiestructuur niet de status van regio zouden kunnen 
k rij qen,  

het verdwijnen van de subregio ' s als mogelijke organisa-
tievorm de noodzaak met zich brengt dat de regio-status 
niet op dogmatische wijze aan het provinciaal niveau 
van het openbaar bestuur wordt gebonden, 

overwegende dat - 

a. wijziging van de huidige 12 regio's en 20 subregio's 
naar ongeveer 20 regio's (herziene stijl) niet bij 
voorbaat strijdig is met een doelgerichte taakvervul-
ling en doelmatige samenwerking, noch schadelijk is 
voor de samenstelling van Hoofdbestuur en Adviesraad, 

b. de keuze voor de organisatievorm per provincie het 
best te beoordelen is, door betrokkenen zelf en dat 
een demokratische houding de mogelijkheid moet inhou-
den betrokkenen die vrijheid te geven, 

besluit 

1. de huidige provinciale regiovergaderingen kunnen, in 
verband met het verdwijnen van de subregio als statu-
tair mogelijke organisatievorm, het gebied van de 
provincie verdelen in regio's-herziene-stijl, in 
zodanig overleg met het HB dat het totaal van op die 
wijze gevormde regio's landelijk gezien het aantal 
van 20 niet overschrijdt, 

2, voor een opdeling van een provincie in regio's komen 
in ieder geval in aanmerking die provincies waarin 
bij wet of anderszins een afzonderlijk gekozen li-
chaam van openbaar bestuur in het kader van een 
bovengemeentelijke regeling aanwezig is, 

3. indien in een provincie meer regio's worden gevormd 
verplichten deze regio's zich in federatief verband, 
mèt een daarbij behorende provinciale ledenvergade-
ring, alle reglementaire taken ten behoeve van de 
provinciale statenvertegenwoordiging te verrichten; 
een dergelijk federatief verband vormt echter géén 
afzonderlijk bestuurlijk niveau, 'noch een zelfstan- 
dig bestuursorgaan, - 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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AMENDEMENT nr.1 

Indieners : J. Pas-Das e.a. 
Woordvoerder: P.F. Fokkink 
Onderwerp : Landelijke organisatie 

De ALV van 066 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende dat 

- de adviescommissie landelijke Organisatie in uitgangs-
punt 2 stelt dat primair moet worden zorggedragen 
voor vertegenwoordigingen in openbare bestuurlijke 
organen, 

- de adviescommissie onvoldoende benadrukt dat het om 
alle openbare bestuurslichamen en om gekozen verte-
genwoordigingen gaat, 

- de adviescommissie onvoldoende de programmatische en 
controlerende taak binnen de partij benadrukt, 

besluit 

uitgangspunt 2 als volgt te herformuleren: 

De partij dient zodanig georganiseerd te zijn, dat in 
ieder geval kan worden zorggedragen voor vertegenwoor-
digingen in alle daartoe in aanmerking komende openbare 
bestuurlijke organen. 

De bestuurlijke organisatie dient de gekozen vertegen-
woordigers in staat te stellen een kwalitatief hoge 
inbreng te leveren. 

Op ieder niveau waar sprake is of kan zijn van gekozen 
vertegenwoordigingen in openbare bestuursorganen dienen 
binnen de partij op hetzelfde niveau bestuurlijke orga-
nen te zijn, die tenminste zorgdragen voor het ontwer-
pen van een partijprogramma, voor de kandidaatstelling, 
verkiezing en ondersteuning van vertegenwoordigers, als 
mede voor het regelen van de fractieverantwoording, een 
en ander op democratische, doelmatige en soepele wijze. 

AMENDEMENT nr.-2 

Indieners : J. Pas-Das e.a. 
Woordvoerder: P.F. Fokkink 
Onderwerp : Landelijke organisatie 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, - 

overwegende dat 
- 

- de adviescommissie landelijke organisatie in uitgangs-
punt 3 zonder nadere argumentatie stelt dat de orga-
nisatiestructuur van de partij de bestuurlijke inde-
ling van ons land volgt, 

- zulks betekent dat er expliciete hiërarchische verhou- 
dingen worden ingevoerd tussen o.a. regio en afdeling, 

- zulks tevens betekent dat aan de statutaire mogelijk- 
heid van gemeentegrenzen-overschrijdende afdelingen 
geen recht wordt gedaan, - 

- zulks tevens betekent, dat een onnodig uniforme orga-
nisatiestructuur mogelijk afbreuk doet aan uit eigen 
inzicht van betrokken leden gegroeide organisatie- 
structuren, - - - 

- andere "boven-afdelingsorganen" dan op regionaal 
niveau ingesteld, als gevolg van de in te voeren orga-
nisatiestrukctuur slechts een "informele" status wordt 
toegewëzen, waarbij die organen niet langer in het 
landelijk communicatienetwerk worden opgenomen, - 

- begrip dient te worden opgebracht voor de behoefte 
in het landelijk partijapparaat op het middenniveau 
van de partijorganisatie te maken te hebben met een 
overzichtelijk geheel van partijorganen, - 

besluit  

uitgangspunt 3 als volgt te herformuleren: 

D66 heeft een organisatiestructuur, waarin drie niveaus 
te onderscheiden zijn, te weten 
a, het basisniveau van de partijorganisatie,- bestaande - 

uit afdelingen die één of meer gemeenten kunnen 
omvatten, 

b. het middenniveau van de partij-, bestaande uit - 

- Of een regiostructuur, waarbij het regiobestuur is 
opgenomen in het landelijk communicatienetwerk van, 
de partij, - - 

- Of een federatief verband van subregiostructuren, 
waarbij de subregiobesturen in het landelijk com-
municatienetwerk van de partij zijn opgenomen,. een 
en ander naar keuze van betrokken leden op een 
mede daartoe uitgeschreven algemene regiovergade-
ring, 

c. het landelijk niveau als centrale organiserende 
instantie van de partij. 

Aanpassing van de partijorganisatie naar bovengeschetst - 

model is voortdurend mogelijk, indien veranderingen in 
het openbaar bestuur, bestuurlijke behoefte in betrok-
ken partijorganen, dan wel het inzicht van betreffende 
leden dit wenselijj< maakt. 

AMENDEMENT - - nr. -3 

Indieners : Then  de Graaf e.a. 
Woordvoerder: Thom  de Graaf 
Onderwerp : Landelijke organisatie 

Voorstel: aan hoofdstuk  III,  nr. 7 "Ondersteuning van 
fracties en vertegenwoordigende lichamen" 

toevoegen: 
"Ook kan de AAV (of  ARV)  een Orgaan in het leven roe-
pen waarvan de leden rechtstreeks door de afdelings-
vergadering (c.q. regiovergadering) worden gekozen en 
die de taak van steunfraktie gaan vervullen. Voorwaarde 
is dat de gekozen vertegenwoordigers van D'66 in staten 
en raad hier zelf mee akkoord kunnen gaan. De leden van 
een dergelijke door de AAV (c.q.  ARV)  opgerichte steun-
fraktie vallen dan onder verantwoordelijkheid van de 
AAV (c.q.  ARV)  en begeleiden op die manier namens de 
afdeling (c.q. de regio) de fraktie." 

Toelichting: 
Binnen de afdeling Nijmegen is een steunfraktie in het 
leven geroepen na de raadsverkiezingen van mei 1978. 
Dit gebeurde door de afdelingsvergadering, die de leden - 

van deze steunfraktie voor een termijn van twee jaar 
verkoos. De steunfraktie wordt de "fraktieraad" genoemd. 
De gemeenteraadsleden maken deel uit van deze fraktie-
raad, met behoud van hun eigen verantwoordelijkheid en 
enkel met hun instemming. Deze fraktieraad heeft tot 
taak: de voorbereiding van en ondersteuning van het 
politiek handelen van de 066-gemeenteraadsleden, d.m.n 

- hen gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. 
In de praktijk bedrijft -de fraktieraad politiek en 
treden de raadsleden niet zelden opals woordvoerder, 
zoals-  gezegd met behoud van hun eigen specifieke ver- 
antwoordelijkheid. De fraktieraad  an  sich kan door de 
afdelingsvergadering ter verantwoording worden geroepen, 
de raadsleden niet. - 

AMENDEMENT nr. - 4 

Indieners : J. van Haendel 
Woordvoerder: J. van Haendel 
Onderwerp : Landelijke organisatie 

Voorstel: in ECD 3 punt 7 de zin: 
"Deze steunfracties vallen onder verantwoor- 
delijkheid van de fractie" 
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vervangen door: 

'De  ARV  c.q. 44V regelt de wijze waarop te steunfractie 
verantwoordelijkheid aflegt" 

alsmede het gedeelte na de komma in de laatste 
zin van punt zeven schrappen. 

Toelichting: 
Het is nodig de positie van de steunfracties te regelen. 
Het is niet nodig dit op landelijk niveau te doen. 
Per plaats kunnen de omstandigheden zo verschillen dat 
de  ARV  en AAV enige vrijheid t.a.v. de organisatie moe-
ten behouden. Bovendien heeft het afdelingsbestuur een 
taak in het ondersteunen van de Gemeenteraadsfractie 
(zie ECD  IV  4.e.). 

nen, pkb's en andere beleidsvoornemens van het rijk). 
De ervaring leert dat op de hoorzittingen e.d, die 
daarover gehouden worden, in het algemeen door de 
betrokken gemeentebestuurders slechts het meerderheids-
standpunt van de raad wordt toegelicht; het minder-
heidsstandpunt van b.v. de D'66-fraktie gaat dan "de 
mist in". In zulke gevallen kan het zelfstandig reage-
ren of bezwaar indienen van de plaatselijke afdeling, 
danwel het afdelingsbestuur na overleg met de afdeling, 
het effekt hebben dat de opvattingen van D'66 over de 
betreffende zaak veel beter tot uiting komt. D'66 zal 
dan ook tijdens de hoorzittingen haar standpunt zelf 
kunnen toelichten, Naar de mening van ondergetekenden 
komt deze manier van funktioneren van een D'66-afdeling 
in het kongresstuk onvoldoende tot uiting. 

AMENDEMENT nr. 5  AMENDEMENT nr. 7  

Indieners : Hanneke Gelderblom-Lankhout e.a. 
Woordvoerder: Hanneke Gelderblom 
Onderwerp : Landelijke organisatie 

Voorstel: in hoofdstuk  III,  par. 7, (pag. 1) 

1. de eerste zin aldus te wijzigen: 
"De frakties in vertegenwoordigende lichamen op pro-
vinciaal en gemeentelijk niveau kunnen, indièn dit 
wenselijk wordt geacht, voor de ondersteuning van hun 
politieke taak, zich terzijde laten staan door 
"stèunfrakties", jn te stellen door de regio- c.q. 
afdelingsbesturen.) 

2, schrappen derde zin: 
"Deze steunfrakties vallen onder verantwoordelijk- 
heid van de fraktie" 

3. schrappen laatste zin de woorden: 
die voor hun funktioneren verantwoordelijk 

zijn". 

Indieners : J. Pas-Das e.a. 
Woordvoerder: P.F. Fokkink 
Onderwerp : Landelijke organisatie 

Voorstel: in congresstuk ECD 3, hoofdstuk  IV,  punt 2.f,, 
de zin: 

werving en beheer van geldmiddelen" 

te vervangen door: 
beheer van geldmiddelen 

punt 4.f,, de zin: 
werving en beheer van geldmiddelen" 

eveneens te vervangen door: 
beheer van geldmiddelen" 

punt 5, de eerste zin: 
"In delen van regio's of afdelingen, waar 

rechtstreeks gekozen lichamen in het openbaar bestuur 
bij wet worden bestendigd, dienen bijzondere leden-
vergaderingen (BLV's) te funktioneren." 

te vervangen door: 
"In delen van regio's of afdelingen, waar 

afzonderlijk gekozen lichamen in het openbaar bestuur 
worden bestendigd, dienen bijzondere ledenvergaderingen 
(BLV's) te funktioneren," 

punt 5, 5e zin van de tweede kolom: 
"De BLV neemt geen taken van de  ARV  of AAV's 

over, die geen direkte relatie hebben met het bijzon-
dere vertegenwoordigend lichaam," 

• vervangen door: 
"De  MV  kan taken naar de BLV delegeren." 

AMENDEMENT 

Indieners : Don Schuurman e.a. 
Woordvoerder: Don Schuurman 
Onderwerp : Landelijke organisatie 

Voorstel: in hoofdstuk  IV  invoeren nieuwe punten 3 en 4 
onder gelijktijdige vernummering van de hui-
dige punten 3, 4 en 5 tot 5, 6 en 7 en met 
schrapping van de term openbare lichamen uit 
hoofdstuk  III,  punt 5. 

3. Bijzondere regio. Een gebiedsdeel van gewestelijke 
omvang, waar een bij de wet bestendigd territoriaal 
openbaar lichaam met een rechtstreeks gekozen verte- 
genwoordiging bestuurlijke bevoegdheden heeft, die 
de bevoegdheden van een provincie benaderen, vormt 
een bijzondere regio. 

AMENDEMENT 
1
nr.6 

Indieners : J.P. van der Hiele e.a. 
Woordvoerder: J.P. van der Hiele 
Onderwerp : Landelijke organisatie 

Voorstel: aan het hoofdstuk "Landelijke organisatie-
struktuur" (congresstuk ECD 3), zoals opge-
nomen in de eerste congresdemokraat, hoofd-
stuk  IV,  

I, aan: 3. Afdeling, punt d., na: 
- bestudering van - en diskussie over politieke 
problemen 

toe te voegen: 
", alsmede het bepalen en naar buiten brengen van 
standpunten van de afdeling over politieke zaken.  

II.  aan 4. Afdelingsbestuur, na punt d. , in te voegen: 
"e. het bepalen en naar buiten brengen van stand-

punten van het afdelingsbestuur over politieke 
zaken. 

en de daar genoemde punten e en f te vernummeren 
tot respektievelijk f en g. 

Toelichting: 
In vele gemeenten in Nederland is D'66 niet in de 
gemeenteraden vertegenwoordigd. In andere gemeenten, 
waar dit wel het geval is, klinkt de stem van de, 
gewoonlijk kleine, D'66-fraktie vaak onvoldoende door 
in de standpunten die door de gemeenteraden naar voren 
worden gebracht met name over zaken waarover aan hen 
advies gevraagd wordt (zoals ontwerpen van prôvinciale 
beleidsnota's, streekplannen, andere provinciale plan- 



a. de funktie van een bijzondere regio kont - met 
een aantal hierna te noemen beperkingen - overeen 
met de funktie van een regio en kan worden samen-
gevat als onder 1, van dit hoofdstuk, waarbij 
voor regio bijzondere regio en voor  ARV  ABRV 
(Algemene Bijzondere Regio Vergadering) wordt ge-
lezen en voor Provinciale Staten de naam van de 
betreffende rechtstreeks gekozen vertegenwoordi-
ging. 

b. Voor zover de bijzondere regio valt binnen een 
regio, blijven funkties en taken, die geen direk-
te relatie hebben met het funktioneren van het 
territoriaal openbaar lichaam, voorbehouden aan 
de betreffende regio. Dit betreft niet name: 
- de eigen vertegenwoordiging in het HB 
- de afdracht van HB-gelden aan afdelingen 
- de coördinatie van afdelingsaktiviteiten die 

geen relatie hebben met het funktioneren van 
het territoriaal openbaar lichaam 

- de organisatie van algemene politieke aktivitei-
ten als provinciale en landelijke campagnes. 

c. Het HB stelt in overleg met regiobestuur en bij-
zonder regiobestuur nadere regels t.a.v. 
- het samenspel tussen regio en bijzondere regio 
- de toewijzing van een financiële bijdrage aan 
de bijzondere regio vanuit het HB en/of de 
regio 

- de verkiezing van een plaatsvervangend regio 
HB-lid door de ABRV 

- de verkiezing van vertegenwoordigers uit de 
bijzondere regio in de Adviesraad. 

4, Bestuur bijzondere regio. Het bestuur van de bijzon-
dere regio heeft in het algemeen dezelfde taken als 
het regiobestuur. Deze taken kunnen worden samenge-
vat als onder 2. van dit hoofdstuk, met inachtneming 
van het gestelde onder 3.a,, b, en c.. 

AGENDAPUNT 4 

MOTIE nr. - 7 

Indieners: Aad Huis e.a. 
Woorvoerder: Aad Huis 
Onderwerp: Interne kandidaatstelling 

De ALV van 066 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

dat informatie over kandidaten bij interne kandidaat-
stelling voor vertegenwoordigende lichamen optimaal 
dient te zijn, wat o.a. inhoudt een open uitwisseling 
tussen alle leden; 

dat het toekennen van een speciale waarde aan het advies 
van een bepaalde groep leden daarmee niet in overeen-
stemming is; 

besluit 

het Huishoudelijk Reglement te wijzigen in die zin dat 

a) de partij geen officiele adviescommissies kent voor 
interne kandidaatstellingen van welke aard ook 
(dus art. 108  HR  schrapt), 

b) bij interne stemmingen over kandidatenlijsten voor 
het Europees Parlement, de Kamers der Staten Generaal 
Provinciale Staten en Raden van Gemeenten boven 
100,000 inwoners, de betreffende partijbesturen ver-
plicht zijn, door een mailing aan alle betrokken le-
den, elk lid in de gelegenheid te stellen aanbeve-
lingen te doen t,a.v, eigen kandidatuur of die van 
anderen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr. 8  

AMENDEMENT nr.- 9 

Indieners : regio Gelderland 
Woordvoerder: Th. de Graaf 
Onderwerp : Landelijke organisatie 

Voorstel: in hoofdstuk  IV,  na punt 4,f. toevoegen: 

"g. Het namens de afdeling initiëren en onder-
steunen van en deelnemen aan akties op buitenparlemen-
tair vlak, voorzover verwacht mag worden dat deze akties 
in het verlengde liggen van de 066-doelstellingen en 
-uitgangspunten, 

Toelichting: 
In de huidige samenleving spelen akties (bijeenkomsten 
voor protest, hanctekenakti es, demonstraties,  etc.)  op 
buitenparlementair vlak een steeds belangrijkere rol. 
D66 moet als open, democratische, progressieve partij 
op de signalen uit de samenleving, die spreken van 
onrecht en onvrede inspelen en deze akties ondersteunen, 
wanneer wij als partij ons kunnen verenigen met de doel-
stellingen van een dergelijke aktie. Voor het bestuur 
van een afdeling is hierin een specifieke taak weggelegd. 

Indieners: regio Utrecht 
Woordvoerder: H. Herbschleb 
Onderwerp: TCD-I, adviescommissie interne kandidaat- 

stelling. 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

dat een adviescommissie niet noodzakelijkerwijze tot een 
beter oordeel behoeft te komen ten aanzien van de selec-
tie van kandidaten dan de leden van 066, indien zij 
goed voorgelicht en gedocumenteerd worden over deze 
kandidaten; 

is van oordeel 

dat de bezwaren aan een dergelijke adviescommissie ver-
bonden niet te ondervangen zijn; 

draagt 

derhalve het HB van 066 op aan de ALV in het voorjaar 
van 1980 een voorstel voor te leggen het Huishoudelijk 
Reglement van D'66 te wijzigen, met de strekking het 
huidige artikel 108 Huishoudelijk Reglement, naar inhoud 
en strekking geheel te verwijderen; 

verzoekt 

het Hoofdbestuur op het voorjaarscongres van 1980 met 
een voorstel te komen m.b.t. een procedure tot een be-
tere voorlichting over en presentatie van toekomstige 
D'66 kandidaten in vertegenwoordigende lichamen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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MOTIE hr.-9 

Indieners: regio Gelderland 
Woordvoerder: LSlingenberg 
Onderwerp: interne kandidaatstelling 

De ALV van D66, in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

gelezen de onderscheiden voorstellen van het Hoofdbestuur 
met betrekking tot de interne kandidaatstelling; 

overwegende 

dat binnen afzienbare tijd verkiezingen voor de Eerste en 
Tweede Kamer der Staten Generaal zullen worden gehouden; 

spreekt als zijn oordeel uit 

dat ongeacht welke procedure zal worden toegepast bij de 
interne kandidaatstelling voor de Staten Generaal in 
ieder geval door de leden van de partij, voordat zij 
aan deze kandidaatstelling door stemming deelnemen, 
moet worden beschikt over de navolgende documentatie: 

a) een korte overzichtelijke en leesbare samenvatting 
over de politieke en andere vraagstukken welke in de 
jaren van 1980 tot 1990 in 's  lands  vergaderzalen aan 
de orde zullen of kunnen komen; 

b) een korte overzichtelijke en leesbare samenvatting 
over de meest wenselijke samenstelling, naar arbeids-
terreinen opgedeeld, Van in deze jaren werkzame D66 
fracties in de Eerste en Tweede Kamer; 

draagt het HB op 

om op korte termijn in overleg te treden met daarvoor in 
aanmerking komende externe deskundigen en interne partij-
instellingen om tot een samenvatting als bedoeld onder 
a) te komen; 

draagt het HB op 

om na overleg met de Tweede Kamerfractie vab 066 een 
samenvatting als bedoeld onder b) op te stellen; 

draagt het HB op 

deze samenvattingen op een zo tijdig ogenblik aan de 
regio's en afdelingen van 066 te doen toekomen, dat 
een goed voorbereide discussie over een en ander in het 
voorjaarscongres 1980 van 066 op 25 en 26 april te 
Nijmegen mogelijk is; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ADVIES VAN DE RAPPORTAGE COMMISSIE bij moties Huis en 
Hrbschl eb. 

Op de vorige ALV is een motie aangenomen, waarin het HB 
verzocht werd op dit congres, bij de andere voorstellen 
over reglementswijziging, een voorstel voor te leggen om 
art, 108  HR  te schrappen. Dit is niet geefektueerd. 
De motie Huis vraagt art. 108  HR  nu te schrappen, de mo-
tie Herschleb vraagt een dergelijk voorstel voor de vol-
gende ALV. 
De rapportage commissie meent dat het schrappen van art. 
108  HR  onder punt 5 van de agenda behandeld kan worden 
en stelt daarom voor het al dan niet handhaven van art. 
108  HR  in stemming te brengen na de discussie over dit 
agendapunt 4, Interne Kandidaatstelling, enigszins voor-
uitlopend op het volgende agendapunt. 
De rapportage commissie meent verder, dat het tweede deel 
van de motie Nuis gelezen moet worden als een principe- 
besluit om op de volgende ALV een welomschreven voorstel 
te brengen het  HR  in diè zin te wijzigen. 

H. Geelen, voorzitter 
rapportage commissie, 

WIJZ I G ING STATUTEN EN HUISHOUDELIJK 

AGENDAPUNT5 
REGLEMENT 

MOTIE nr. 10 

Indieners: Marijke de Vuyst e.a. 
Woordvoerder: Marijke de Vuyst 
Onderwerp: huishoudelijk reglement. 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 
dat in hetHuishoudelijk Reglement op dit moment een 
bepaling ontbreekt omtrent de aanhouding van moties/ 
c.q. amendementen op een door de ALV aangehouden agen-
da-punt, waarvan de behandeling verschoven wordt naar 
een later tijdstip, 

besluit in het Huishoudelijk Reglement de volgende 
artikelen op te nemen: 

artikel .. Indien de ALV de behandeling van enig agen-
dapunt naar een la ter tijdstip verschuift, 
worden de hierop betrekking hebbende moties/ 
amendementen automatisch aangehouden tot de 
feitelijke behandeling. 

artikel.., Indien het onderhavige agendapunt inmiddels 
gewijzigd wordt, bepaalt de indiener(ster) 
van de motie/het amendement bij de behande-
ling ervan of deze/dit nog onderwerp van de 
beraadslaging dient uit te maken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1  nr. 11 

Indieners: regio Noordholland 
Woordvoerder: P. Butzelaar 
Onderwerp: Statuten/Huishoudel ijk Reglement 

De ALV van D66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende dat 
1. art. 23, lid 6 van de statuten van D66 bepaalt dat 
regio's, subregio ' s en afdelingen geen rechtspersonen 
zijn 
2. art. 18 van de statuten bepaalt dat D66 in en bui-
ten rechte wordt vertegenwoordigd door twee - hoofdbe-
stuursleden,van wie tenminste één lid van het Dage-
lijks bestuur moet zijn 
3. de hoofdstukken  VI, VII  en  VIII  van het Huishoude-
lijk Reglement van D66 onder meer regelen de taken van 
de besturen van regio ' s, subregio ' s en afdelingen 
4. deze besturen niet bevoegd zijn om D66 hetzij in, 
hetzij buiten rechte te vertegenwoordigen 
5. het in de praktijk regelmatig voorkomt dat met name 
bestuursleden van afdelingen namens D66 rechtshande-
lingen verrichten die relatief hoge financiële verplich-
tingen met zich kunnen brengen 
6. deze bestuursleden in persoon aansprakelijk zijn voor 
aldus aangegane financiële verplichtingen, omdat zij 
enerzijds niet bevoegd zijn 066 te verbinden en ander-
zijds de afdeling, subregio of regio namens welke zij 
in feite optreden, geen rechtspersoonlijkheid bezit 
7. voorts niet duidelijk is of 066 aansprakelijk is 
voor onrechtmatige daden gepleegd door (bestuurs)leden 
van de onder 3 genoemde bestuurslagen in de uitoefe-
ning van hun taak als (bestuurs)lid van 066 
8. het wenselijk lijkt dat D66 voor de onder 7 genoem-
de gevallen een W.A.-verzekering afsluit 

is van oordeel dat - 

a. het ongewenst is dat bestuursleden van organen van 
066 in persoon aansprakelijk zijn voor door hen namens 
en ten behoeve van 066 aangegane financiële verplich-
tingen 
b. deze persoonlijke aansprakelijkheid kan worden opge-
heven door het verstrekken van een (beperkte) volmacht 
aan deze bestuursleden 
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c, het wenselijk lijkt dat D66 een W.A.-verzekering 
sluit ter dekking van eventuele aan derden veroorzaakte. 
schades, veroorzaakt door (bestuurs)leden in de uitoefe-
ning van hun taak als (bestuurs)lid van 066 

besluit het hoofdbestuur te verzoeken 

I. de wenselijkheid om bestuursleden van regio ' s, subre-
gio ' s en afdelingen een (beperkte) volmacht te geven en 
de inhoud van deze volmacht nader te bestuderen  

II. de wenselijkheid om een W.A.-verzekering voor de bo-
vengenoniede aansprakelijkheid te sluiten en de daaraan 
verbonden kosten nader te onderzoeken  

III. de ALV omtrent het resultaat van haar studie en on-
derzoek te informeren op het komende voorjaarscongres 
en indien nodig daar een voorstel in te dienen om Statu-
ten, Huishoudelijk Reglement en Landelijke Organisatie-
structuur daaraan aan te passen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

TOELICHTING. Vooral in de verkiezingstijd kan het voor- 
komen van met name afdelingen in de grote 
steden aanzienlijke financiële verplichtingen (zaalhuur, 
drukwerk) moeten aangaan. In het algemeen zal er voor ge-
zorgd moeten worden dat deze verplichtingen kunnen wor-
den voldaan uit de in de afdelingskas aanwezige gelden; 
er zijn echter ook situaties denkbaar dat het verant-
woord is om uitgaven te doen waarvoor de afdelingskas 
niet toereikend is. 
Hoewel niet waarschijnlijk dient ook rekening te worden 
gehouden met de mogelijkheid dat een penningmeester er 
vandoor gaat met de afdelingskas of deze te eigen bate 
aanwendt. 
Het komt de ondertekenaars niet redelijk voor dat in de 
ze gevallen de bestuursleden in persoon aansprakelijk 
zijn voor de door hun te goeder trouw ten bate van D'66 
gemaakte kosten. 
Het punt van de W.A.-verzekering kan het beste aan de 
hand van een praktijkvoorbeeld worden toegelicht. In de 
tijd van de gemeenteraadsverkiezingen hing het afdelings-
bestuur van Landsmeer een spandoek.  op tussen twee lan-
taarnpalen. De daaropvolgende ochtend stak onvoorzien 
een hevige storm op, waardoor het spandoek een van de 
lantaarnpalen ernstig beschadigde. De gemeente heeft de 
betreffende bestuursleden aansprakelijk gesteld voor de 
schade van f. 3000,-. Het is nog niet duidelijk of de 
W.A.assuradeuren van deze bestuursleden deze schade voor 
hun rekening willen nemen. 
Indien uit het onderzoek van het HB mocht blijken dat 
aldus veroorzaakte schades voor rekening dienen te komen 
van de W.A.assuradeuren van het bestreffende (bestuurs) 
lid lijkt een kollektieve door D'66 te sluiten W.A.-ver-
zekering niet nodig. In dat geval zou volstaan kunnen 
worden met een in de Democraat te publiceren aansportng 
aan elk lid om zich van een dergelijke W.A.-verzekering -
te voorzien. 

AMENDEMENT . nr. 10 

Indieners: W. Uerz e.a. 
Woordvoerder: N. Lierz 
onderwerp:. wijziging Statuten. 

Voorstel: het ongewijzigde artikel 5,1, te vervangen 
door: 

art. 5.1. Iedere Nederlanderof inwoner van de Europese 
Gemeenschap van zestien jaar en ouder, die re-
delijkerwijs geacht kan worden in te stemmen 
met de grondgedachten van D'66, kan lid worden 
en zijn van D'66. 

Toelichting. 
D'66 spreekt qua programma en mentaliteit niet alleen 
Nederlanders of inwoners van Nederland aan. De huidi-ge 
versie van art.5.1 van de statuten biedt geen ruimte 
voor niet-Nederlanders (die buiten Nederland wonen)lid  

te worden van D'66. Deze mogelijkheid dient echter naar 
de mening van de indieners geopend te worden. Het aanne-
men van dit amendement heeft konsekwenties m.b.t. andere 
artikelen van statuten en huishoudelijk reglement m.n. 
ook met betrekking tot coniributie, toezenden van de 
Democraat e.d. De indieners zijn echter van mening dat 
met de voornoemde wijziging een principebesluit wordt 
genomen en pas de rest van statuten en H.R. aangepast 
moeten worden, wanneer meer dan 100-niet-Nederlanders 
(buiten Nederland woonachtig) lid zijn geworden van 
066, 
Tot zolang mag deze ALV het HB machtigen haar bevind van 
zaken in de geest van statutenen  HR  te handelen. 
Tenslotte hopen de indieners dat met het aannemen van 
dit amendement de afdeling België in staat gesteld wordt 
haar ledental krachtig te verhogen. 

AMENDEMENT . nr.11 

Indieners: regio NoordHolland 
Woordvoerder: 
onderwerp: wijziging Statuten art. 5.2. 

Overwegende dat artikel 5 sub 2 van de Statuten in de 
huidige vorm: "indien de betrokkene tevens lid is van 
enige andere landelijke politieke partij is hij/zij niet 
verkiesbaar in besturen van 066 en kan niet door 066 
kandidaat gesteld worden voor een vertegenwoordigd li-
chaam' aanleiding kan geven tot onduidelijkheid, 

verzoekt het hoofdbestuur dit artikel als volgt te wij- 
zigen: . . 

art. 5.2. indien betrokkene tevens lid is van een andere 
politieke partij of groepering en als 066 
zelfstandig deelneemt aan een vertegenwoordi-
gend lichaam, of aan de verkiezingen daarvan 
waaraan ook die partij of groepering deelneemt, 
dan is hij/zij niet verkiesbaar in besturen 
van 066 kandidaat gesteld worden voor een 
vertegenwoordigd lichaam. 

AMENDEMENT nr. 12 

Indieners: C. Slottje e.a. 
Woordvoerders: S.Walinga-Postma, J. de Vries 
Onderwerp: Huishoudelijk Reglement; art, 71 e.v. 

Voorstel 

art, 71. zoals voorgesteld in congresstuk TCD 3 
art. 72.1. te wijzigen in: 

De leden van de raad worden gekozen door de 
leden van 066 binnen iedere regio op een 
mede daartoe uitgeschreven algemene regio-
vergadering, waarbij de methode van bijlage 
A van dit reglement wordt toegepast. 

art, 72.2, te wijzigen in: 
Een algemene regiovergadering kan besluiten 
de verkiezing door middel van een poststem-
ming te doen plaatsvinden volgens de methode 
van bijlage A van dit reglement. 

art. 72.3 te wijzigen in: 
De verkiezing wordt voorafgegaan door een 
schriftelijke presentatie van de kandidaten 
aan de leden en de betrokken regio, die 
uiterlijk twee weken voor de algemene regio-
vergadering van de verkiezing dan wel de 
sluitingsdatum van de poststemming plaats 
vindt. 

art, 72.4 toe te voegen: 
De kandidaatstelling voor de raad gebeurt 
schriftelijk bij een door het dagelijks re-
giobestuur daartoe te benoemen verkiezings-
commissie, 

art. 72.5. toe te voegen: 
. 

De verkiezingscommissie vergewist zich ervan 
of de kandidaten voldoende informatie hebben 
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over de funktie waarnaar zij dingen en ver- 
schaft die zonodig. 

art. 72.6. toe te voeren: 
De verkiezingscommissie regelt de verkiezing 
en brengt schriftelijk verslag uit aan het 
dagelijks regiobestuur en niet gelijktijdig 
afschrift aan het hoofdbestuur. 

art. 72,7. toe te voegen: 
De aanmeldingstermijn opent onmiddellijk na- 
dat het hoofdbestuur de sleutel voor de ver- 
deling van de zetels in de raad heeft vast- 
gesteld en deze aan de leden heeft medege- 
deeld, doch niet later dan op één februari. 

art. 72,8. toe te voegen: 
De kandidaatstelling sluit op één maart van 
het jaar waarin de verkiezing plaatsvindt, 
waarna de verkiezing binnen zes weken tot 
stand moet zijn gekomen. 

art. 74.1; te wijzigen in: 
Leden en plaatsvervangende leden worden geko 
zen voor een periode van twee jaar en zijn 
eenmaal onmiddellijk herkiesbaar. De bij in 
werking treden van dit artikel reeds zitten- 
de leden zijn eenmaal onmiddellijk herkies- 
baar. 

art. 74.3. toe te voegen: 
Wanneer een vacature ontstaat kan het betrok 
ken dagelijks regiobestuur besluiten- tot een 
tussentijdse verkiezing om daarin te voor- 
zien. De tussentijdse verkiezing vindt plaat 
volgens art. 72, waarbij in afwijking van 
art. 72,7 het dagelijks regiobestuur de aan- 
meldingstermijn opent, die weer tenminste 
een maandduurt. 

AMENDEMENT - nr. 13 

-Indieners: N.Vriend-Vermeer e.a, 
Woordvoerder: 
Onderwerp: wijziging art. 72 Huishoudelijk Reglement 

Voorstel: Invoegen in art. 72 een lid 2, luidende a.v. 
art.72-,2. Een algemene regiovergadering kan besluiten 

- de kandidaatstelling en verkiezing in delen 
van die regio te doen plaatsvinden. Het aan-
tal zetels -van de regio wordt in dat geval 
toegedeeld aan die delen naar evenredigheid 
van het aantal leden in de onderscheiden de- 
len. - - 

De volgende leden van art. 72 worden hernummerd, 

Toelichting . Een regio dient de mogelijkheid te hebben 
voor een goede spreiding van de -leden van de raad te 
zorgen, terwille van het contact niet de achterban-, - 

AMENDEMENT - - nr. 14 

Indieners: G.P. Hoekendijk e.a. - 

Woordvoerder: 
Onderwerp: wijziging art. 72 Huishoudelijk Reglement 

Voorstel: art. 72.2 van het -Huishoudelijk Reglement in 
zijn huidige formulering te handhaven 

art. 72.6 toevoegen aan het laatste gedeelte van de zin 
tussen "de" en "poststemming" de woorden: 
eventueel te houden - - 

AMENDEMENT - 
- 

nr. 15 

Indieners: G.P. Hoekendijk e.a. - 

- Woordvoerder; 
Onderwerp: wijziging art. 73 Huishoudelijk Reglement 

Voorstel: - 

art, 73.3 uit te breiden met: 
De aldus ontstane vakature voor het  ply.  AR-
lid wordt op een door het regiobestuur (o.a) 
daartoe uitgeschreven vergadering vervuld - 

door verkiezing van een nieuw  ply,  lid. 

AMENDEMENT  fly 1 - -  

Indieners: G.P. Hoekendijk e.a. 
Woordvoerder: 
Onderwerp: wijziging art. 74 Huishoudelijk Reglement 

Voorstel: de huidige tekst van art. 74.1 van het  HR  
te handhaven. 

BEGROT I NG 1980 

AGENDAPUNT 7 
- I 

 - 
 

AMENDEMENT H 
- n/17 

Indieners : J.J.A. Janssen 
Woordvoerder: J.J.A. Janssen - 

Onderwerp : -- Hoofdbegroting D 1 66 19 (TCD 4) 

Voorstel: De post 'Bijdrage aan S)" m.b.t, de begro-
ting 1980 verhogen mYf 30,000,-- en de post 
"Personeel "  verlagep met f 30,000,--, 

Toelichting: 
Dit amendement strekt ertoe aan het werk van de SWB 066 
grotere prioriteit te  geven. Voor het bedrag van 
f 30.000,-- kan eeypart-time wetenschappelijk medewer-
ker worden aangerkken, die zich vooral zal moeten 
bezighouden me vraagstukken van sociaal-economische 
aard. - 

Het aantreYen van hetzij een publiciteits- of finan- 
cieel as4'stent of een documentalist is met dit amen- 
dement/oor 1980 tot posterioriteit aangemerkt. 
De vp4sterking van de economisch-wetenschappelijke 
de  mlZkracht verdient binnen de SWB de grootst mogelijke 
andacht. 

EUROPESE  MOTES  

AGENDAPUNT 12 - 

MOTIE nr. 12 - 

Indieners: regio Gelderland 
Woordvoerder: W. Uerz 
Onderwerp: Europees Parlement. - 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende dat - - - 

- de parlementaire kontrole op de EG via het Europees 
Parlement in het algemeen en met name m.b.t. de to-
tale begroting onvoldoende is gewaarborgd (zie de 
hoofdstukken 2.2., 3.3. en 3.13 van het Europees Pro-
gramma van D'66) 

- te verwachten is dat de EG in 1981 of 1982 de grens 
van haar eigen begrotingsmiddelen zal -bereiken 

- de diskrepantie tussen verplichte en niet verplichte 
uitgaven steeds groter wordt c.q. het gedeelte-waar- 
over het EP meespreektsteeds kleiner wordt - 

- de diskrepantie bij toetreding van nieuwe lidstaten 
met een- overwegend agrarische struktuur (Spanje, Por- 
tugal , Griekenland) alleen maar -groter zal worden 

- de bijdrage in de kosten van de EG door de diverse 
lidstaten onevenredig is verdeeld in vergelijking 
met de financiele voordelen van deze lidstaten, waar- 

- 

bij m.n.- Groot-Brittannië in nadelige positie ver-
keerd, 
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is van oordeel dat 

- de toch al povere rechten van het  EP  bij vermindering 
van het niet verplichte gedeelte van de begroting wor-
den verkleind ten gunste van de ministerraad, 

- een parlement zonder eigen begrotingsrecht en middelen 
wordt gedegradeerd tot schijnparlement, 

- op dit moment een tendens is te' bespeuren het voor 
het eerst van kiezersmandaat voorziene parlement nog 
sterker buiten spel te zetten dan dit in het verleden 
reeds het geval was, 

spreekt als haar mening uit dat 

- de hiervoor genoemde tendens omwille van een demokra-
tisch Europa en de doorzichtigheid van, en kontrole 
op het beleid van Commissie en ministerraad moet wor-
den omgebogen ten gunste van meer bevoegdheden voor 
het  EP,  

- dat uitbreiding van het budgetrecht hierbij een eer-
ste aanzet is, 

verzoekt 

a. de 2e Kamerfraktie van 066 - in overleg met andere 
frakties - de regering ertoe te bewegen, via de 
hiervoor geschikte kanalen, de uitbreiding van het 
budgetrecht van het  EP  te bevorderen c.q. een beper-
kingvan deze rechten - desnoods via haar vetorecht - 

te voorkomen, 
b. de leden van het  EP  van 066 (in samenwerking met 

andere frakties) hetzelfde doel na te streven, waar-
bij invloed op de regeringen van de lidstaten via 
nationale parlementen wenselijk of noodzakelijk kan 
blijken, 

en draagt het Hoofdbestuur op 

A. op het nationale vlak (d.m.v. kontakten met besturen 
van andere partijen) de regering te overtuigen van de 
noodzaak van de hiervoor genoemde beleidslijn, 

B. bij kontakten met partijen of groeperingen - ook in 
het kader van de Europese partijvorming - te bevorde-
ren, dat de rechten van het  EP  worden uitgebreid en 
de positieve houding in deze van de gesprekspartner 
zelfs als voorwaarde te stellen voor voortzetting van 
deze kontakten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

TOELICHTING. Het Europees Programma van D66 is één 
groot pleidooi voor een deniokratisch Europa, meer be-
voegdheden van het parlement en de uitbreiding van het 
budgetrecht van het parlement. inmiddels zijn echter 
nieuwe cijfers bekend geworden met de in overweging ge-
noemde gevolgen voor het budgetrecht. Tevens is in de 
praktijk gebleken dat in de diverse programma's van ver-
schillende Europese partijen geformuleerde pretenties 
m.b.t. de bevoegdheden van het parlement niet stroken 
met de daden van nationale regeringen die vaak gevormd 
worden door dezelfde partijen. Wil het  EP  geen farce 
worden, dan wordt het nu tijd voor daden. Daarom deze 
motie. 

MOTIE nr. 13 

Indieners: regio Gelderland 
Woordvoerder: P. Bruinsma 
Onderwerp: televisiesatelieten 

De ALV van 066 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

Overwegende dat het in de lijn der verwachting ligt dat 
binnen afzienbare tijd gebruik zal worden gemaakt van 
televi siesatel ieten, 
dat het daardoor mogelijk wordt op grote schaal buiten-
landse televisieprogramma's te ontvangen, 
dat het daardoor ook mogelijk wordt dat van buiten. Ne-
derlands grondgebied Nederlandstalige televisieuitzen-
dingen naar ons land zullen worden uitgezonden met  corn- 

merciele oogmerken of althans uitzendingen die daaraan 
dienstbaar zullen worden gemaakt, 
dat de culturele funktie en de vrijheid van de nationale 
omroepsystemen daardoor wezenlijk zullen worden aange-
tast, 

Verzoekt de Tweede Kamerfraktie van D66 en de fraktie 
van D66 in het Europees Parlement er met klem bij de 
Nederlandse Regering op aan te dringen stappen te onder-
nemen om te geraken tot internationale afspraken over 
deze aangelegenheid met inachtneming van de vrijheid van 
meningsuiting, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr. 14 

Indieners: K. Mulder e.a. 
Woordvoerder: 
Onderwerp: grensoverschrijdende aktiviteiten van het 

bedrijfsleven 

De ALV van D66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende, dat het bedrijfsleven binnen de EEG grens-
overschrijdende aktiviteiten verricht, 

stelt vast, dat •de invloed van de nationale bedrijfson-
dernemingen stopt bij de landsgrenzen, 

is van oordeel, dat er regelingen ontwikkeld moeten wor-
den waardoor er sprake kan zijn van personeelsvertegen-
woordigingen over de grenzen heen, 

Besluit 

het hierover gestelde in artikel 3.7 B van het Europees 
Programma 1979 van D'66 een hoge prioriteit toe te ken-
nen. 

Verzoekt het hoofdbestuur dit artikel onder de speciale 
aandacht van de D66 fraktie in het Europees Parlement 
te brengen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

TOELICHTING. Met de op 1 september 1979 van kracht zijn-
de nieuwe wet op de ondernemingsraden is Nederland bin-
nen de EEG ten aanzien van de bedrijfsdemocratisering 
één der koplopers geworden. 
Enerzijdsheeft deze motie ten doel dé achterblijvende 
EEG-partners te prikkelen om iets meer aan bedrijfs-
democratisering te doen. 
Anderzijds zijn de belangen van werknemers van binnen 
de EEG werkzame multinationale ondernemingen dermate 
verweven, dat overleg over de grenzen heen een dringen-
de noodzaak wordt. 

MOTIE or. 15 

Indieners : S. van Hoogstraten e.a. 
Woordvoerder: S. van Hoogstraten 
Onderwerp : Europees Parlement 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

gelet op 

het feit dat in de komende periode binnen de EG een 
besluit zal moeten worden genomen over de aanwijzing 
van de nieuwe Europese Commissie (1981-1985), 

het Europees Programma van 066 dat bepleit dat het 
Europese Parlement invloed verkrijgt op de benoeming 
van de Commissie, en dat met name voorstelt dat de 
voorzitter van de Europese Commissie wordt benoemd 
door de lidstaten op basis van een bindende voordracht 
van drie personen opgemaakt door het Europees Parlement, 
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overwegende 

dat het van grote politieke betekenis moet worden geacht 
indien het Europees Parlement thans een stem krijgt in 
de formatie van de Europese Commissie, en met name in 
de aanwijzing van de voorzitter van de Commissie, 

nodigt de Europese Fractie uit 

initiatieven te ontwikkelen welke ertoe leiden dat het 
Europees Parlement in het vervolg zeggenschap verwerft 
in de formatie van de Europese Commissie, welke initia-
tieven tenminste zouden moeten uitmonden in een overleg-
procedure tussen het Europees Parlement en de Raad over 
de aanwijzing van de voorzitter van de nieuwe Commissie, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 

Indieners : S. van Hoogstraten  ea,  
Woordvoerder: S. van Hoogstraten 
Onderwerp : Europees Parlement 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

constaterende 

dat de Europese Commissie gedurende de laatste acht 
jaar is voorgezeten door een onderdaan van een van de 
grotere lidstaten, 

overwegende 

dat binnen de Europese Gemeenschappen het gewicht van 
de grotere lidstaten steeds groter wordt, hetgeen mede 
veroorzaakt wordt door toenemend intergoevernementeel 
overleg tussen de grotere landen al dan niet binnen de 
Gemeenschap, 

voorts overwegende 

dat de voorzitter van de Commissie bij uitstek de 
Gemeenschap naar buiten vertegenwoordigt, 

van mening 

dat het in het licht hiervan ongewenst zou zijn indien 
het voorzitterschap van de Europese Commissie opnieuw 
zou toevallen aan een onderdaan van een der grotere 
lidstaten, 

spreekt de wenselijkheid uit 

dat het voorzitterschap van de Commissie 1981-1985 door 
een onderdaan van een der kleinere lidstaten wordt 
bekleed, 

verzoekt de Tweede Kamerfractie en de fractie in het 
Europees Parlement 

stappen in deze richting te ondernemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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AGENDAPUNT 13 

MOTIE nr. 17 

Indieners: E. Mul dery-de Vries 
Woordvoerder: J . J. Onnes 
Onderwerp: Ruimtelijke Ordening, ECD 5, blz22/23 

11 
De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende dat 
- in de gestelde tekst m.b .t. ruimtelijke Ordening een 
aantal onderwerpen ontbreken, die niet kunnen worden 
gemist, zoals bv. 
de toekomst van de Waddenzee 
de bestemming va-n de Markerwaard 
de landelijke spreiding van de werkgelegenheid 
de situering van militaire oefenterreinen en van een 
(eventuele) 2e luchthaven 

- het onderwerp 'volkshuisvesting niet of nauwelijks 
aan de orde komt 

- in deze tekst 066 onvoldoende eigen gezicht toont 

is van oordeel dat 

- binnen afzienbare tijd het onderwerp ruimtelijke 
ordening verder moet worden aangevuld, zodat het m.n. 
een richtsnoer zal zijn voor D'66-ers in vertegen-
woordigende lichamen 

besluit dat 

- bij een eerstvolgende gelegenheid het onderwerp ruim-
telijke ordening met aanvullingen opnieuw aan de ALV 
moet worden voorgelegd 

verzoekt het hoofdbestuur 

- daartoe de nodige voorbereidingen te treffen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr. 18 

Indieners: E. Mulderij-de Vries 
Woordvoerder: J.J. Onnes 
Onderwerp: ruimtelijke ordening ECD 5, blz. 22/23 

De ALV van 066 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende dat 
- aan het onderwerp 'volkshuisvesting' niet of nauwe- 
lijks aandacht is geschonken 

is van oordeel dat 

- deze tekortkoming niet kan worden ondervangen door het 
in stemming brengen van moties en amendementen 

- het onderwerp 'volkshuisvesting' beter in een afzon- 
derlijk hoofdstuk tot zijn recht komt 

besluit dat: 

- het onderwerp 'volkshuisvesting' in een afzonderlijk 
hoofdstuk moet worden opgenomen 

- de behandeling en de vaststelling van dat hoofdstuk 
wordt opgeschort tot een volgend congres 

verzoekt het hoofdbestuur 

- daartoe de nodige voorbereidingen te treffen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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MOTIE nr. 19 

Indieners: regio Utrecht 
woordvoerder: J. Kingma 
onderwerp: ruimtelijke ordening 

De ALV van D66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

heeft kennisgenomen van het congresstuk ECD-5, beleids-
programma ruimtelijke ordening 

overweegt dat de doelstellingen van de ruimtelijke orde-
ning evenwichtig gericht moeten zijn op de problematiek 
van zowel stedelijke als landelijke gebieden 

overweegt voorts dat het programma voldoende en evenwich-
tige uitgangspunten dient te bevatten m.b.t. de  vile  
funkties die het landelijk gebied moet vervullen 

is van oordeel dat in de voorliggende paragraaf Doelstel-
lingen een te grote nadruk is gelegd op uitgangspunten 
voor het stedelijk gebied en het belang van het lande-
lijk gebied voor de stedeling ('speeltuin van de stad') 

is voorts van oordeel dat in de voorliggende paragraaf 
landelijke gebieden iEonvoldoende aandacht is geschonken 
aan problemen als het handhaven van het voorzieningen-
niveau van kleine kernen, beperking van tweede woningen 
in de kleine kernen, de inrichting van stadsrandzônes 
en bufferzones, omvang en situering van ontgrondingen 
en infrastructurele voorzieningen, bescherming van waar-
devolle landschappen en natuurgebieden en de afstemming 
op de agrarische nutsfunktie voor grote delen van het 
landelijk gebied 

besluit de par. 3.1.2 Doelstellingen, punt 3 en per. 
777Tandelijke gebieden van het voorliggende program-
ma Ruimtelijke Ordening niet vast te stellen, maar 

verzoekt het hoofdbestuur een werkgroep te formeren, die 
Tlihoudend met bovengenoemde en andere relevante 

uitgangspunten een nieuwe concepttekst opstelt, welke 
op het eerstvolgende congres kan worden besproken en op 
het daarop volgende congres kan worden vastgesteld, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr. 20 

Icieners: regio Utrecht 
Woordvoerder: J.  Bears  
Onderwerp: Ruimtelijke ordening, Wettelijke rege- 

lingen 3,1.6 - 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende, dat het instrumentarium een essentieel on-
derdeel is van het R.0.-beleid en dat derhalve het be-
leidsprogram R.O. een onderdeel over het istrumentarium 
dient te bevatten 

constateert, dat in het voorgestelde beleidsprogram R.O. 
onvoldoende aandacht wordt besteed aan het instrumenta-
rium t.b.v. het R.O.-beleid 

besluit, in het beleidsprogram R.O. een onderdeel op te 
nemen, dat handelt over het instrumentarium, waarin aan-
dacht wordt besteeds aan instrumenten zoals: subsidie, 
plannen/toetsing, onderzoek (milieu-effekt rapportage) 
voorlichting, Planologische Kern Beslissing, koördinatie 
en grondverwerving 

verzoekt, het hoofdbestuur een concept-tekst voor te be-
reiden inzake het onderdeel 'instrumentarium R.O.-beleid, 
daarbij rekening houdend met het concept-advies van de 
R.A.R.O. inzake operationele gebiedsaanwijzing, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

AMENDEMENT nr. 18 

Indieners: Marijke de Vuyst e.a. 
Onderwerp: Ruimtelijke Ordening, art. 3.1.1, 

Ie. De twee alinea's van de inleiding vervangen door: 

UITGANGSPUNTEN 
UFt3teij ordening van O'66 kenmerkt zich door: 

1. een strijdvaardig beleid om de aantasting van het na-
tuurlijke milieu in en buiten Nederland zoveel moge-
lijk te voorkomen, of, waar de aantasting reeds is 
ingezet, deze zoveel mogelijk te verkleinen 

2. een beleid dat erop gericht is de voorhanden zijnde 
energie zo zuinig mogelijk te gebruiken, en dat de 
ontwikkeling en toepassing van (nieuwe) energiebron-
nen vooral toetst op veiligheid voor de omgeving en 
het milieu, 

3. een beleid dat recht doet aan de mens als individu, 
en dat zich ook op andere maatschappelijke waarden 
richt dan alleen economische, 

4. een grootschalige aanpak in EEG-verband, waarbij 
het R.O.-beleid Van de verschillende landen onder-
ling op elkaar kan worden afgestemd, 

5. een bilaterale aanpak in grensgebieden met inspraak 
voor de burgers uit beide landen, 

6. een gedifferentieerde aanpak per regio of streek in 
Nederland, uitgaande van de specifieke mogelijkheden 
van dat gebied, 

7. een kleinschalige uitwerking van dat beleid op regio-
naal of plaatselijk niveau. 

TOELICHTING . Het concept-R.O. beleidsprogram noemt 
wel doelstellingen, knelpunten en maatregelen, maar 
alleen impliciet en zo te hooi en te gras wat uitgangs-
punten. Door deze amendering van de huidige inleiding 
wordt getracht in deze leemte te voorzien. 

AMENDEMENT nr. 19 

Indieners: H. Bennink 
Woordvoerder: P. Fokkink 
Onderwerp: ruimtelijke ordening, inleiding 3.1.1. 

Toe te voegen als aparte zin aan Inleiding 3,1.1, na: 
"dat zijn hulpbronnen eindig zijn": 

D'66 streeft ernaar mogelijkheden te scheppen voor de 
toepassing van kleinschaligheid. 

AMENDEMENT k ki f nr. 20 

Indieners: M. de Vuyst-Sturm e.a. 
Onderwerp: ruimtelijke ordening, art.. 3,1.1., 

2e knelpunt 

huidige tekst:"De neergang van de steden wordt nog ver-
sterkt doordat vooral de sociale middengroepen vaak ge-
dwongen dood het gebrek aan geschikte huisvesting - 
de steden verlaten" 

wijziging: de woorden vaak gdwongen' laten vervallen. 

AMENDEMENT nr. 21 

Indieners: J. van Staalduine e.a. "  
Woordvoerder: J. van Staalduine 
onderwerp: ruimtelijke ordening, 8.1.1. 

Voorstel: toevoegen in 3.1,1. na punt 2 

De mogelijkheid voor bewoners van de grote steden om 
geconfronteerd te worden met waardevolle natuur of ka- 
rakteristiek landschap wordt snel kleiner. Er vindt 
grote uitbreiding plaats van verstedelijkt oppervlak 
en van aanleg van verkeersinfrastructuur. Daarnaast 
wordt de ruimtelijke inrichting aangepast vanuit moder-
ne agrarische bedrijfsvoering. Dit heeft tot gevolg 
dat, vooral rond de grote steden de omvang van het waar-
devolle natuur- en landschapsareaal snel minder wordt 
en de te overbruggen afstand daarheen steeds groter. 
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Een frequent konkt met natuur en landschap in zijn 
woonomgeving is echter van levensbelang voor een even-
wichtige ontplooiing van de mens. 

Voorstel: toevoegen als doelstelling 4 onder 3,1,4. 

Bevordering van de confrontatiemogelijkheden met natuur 
en landschap in geheel Nederland, marniet accent op de 
gebieden waar dit het meest klemt, te weten de gebieden 
rond de grote steden. 

TOELICHTING. In het beleidsprogram R.O. ligt de nadruk 
sterk op de stad (terecht, daar is de grootste oroble-
matiek van het ogenblik) en het milieu. De belangrijkste 
waarde die het landelijk gebied kan hebben voor de stede-
ling wordt niet benoemd. In recente planologische publi-
caties als de Vrstedelingsnota, Nota landelijke qebie-
denren enkele streekplannen wordt het belang van het lan-
delijk gebied met al zijn ontplooiingsmogelijkheden voor 
de stedeling sterk onderstreept (de zgn. Groenstructuur), 
maar tevens wordt geconstateerd dat het landelijke ge-
bied rond de grote steden in snel tempo wordt aangetast 
door forse wijzigingen in grondgebruik en versnippering. 
Er zal op tijd moeten worden ingegrepen als de inwoner 
van de grote stad nog redelijke mogelijkheden wil behou-
den om in zijn woonomgeving in contact te komen met na-
tuur en landschap. 

AMENDEMENT nr. 22 

Indieners: M. de Vuyst-Sturm e.a. 
Onderwerp: Ruimtelijke Ordening 3.1.1. 

Voorgesteld nieuw knelpunt achter huidige 3e knelpunt: 

4. Aan de andere kant zien wij de laatste jaren een ont- 
wikkeling dt/kleine kernen --2-0,00---4-n-wo-ners in 
de landelijke gebieden in de knel komen. 

AMENDEMENT nr. 23 

Indieners: J.D. van der Waals e.a. 
Woordvoerder: J.D. van  der Waals 
Onderwerp: Ruimtelijke Ordening 3.1.1. 

Toe te voegen aan de inleiding 3.1.1. sub knelpunten als 
punt 6: 

6. Het huidige agrarische beJe-td in het bijzonder t.a.v. 
de melkveehouderij ,isrr6g steeds gericht op schaal-
vergroting, intensi-vdring en -produktieverhoging, zeer 
tot schade van---r-atuur en landschap. Dit is temeer on-
aanvaardbarnu ook de sociaal-economische waarde van 
dit beetd twijfelachtig is geworden. 

teamerderen: landelijke gebieden 3.1.4. punt 3 
Toevoegen: 

Mede daarom is het gewenst dat het op schaalvergroting, 
intensivering en produktieverhoging in de mikv€ehoude-
rij gerichte beleid wordt omgebogen. Waar overwegingen 
van landschappelijke aard zulks wenselijk makenmoet het 
beleid kleinschalige bedrijven bevorderen. 

AMENDEMENT nr. 24 

Indieners: J.F.Jansen van Tuikwerd e.a, 
Onderwerp: ruimtelijke ordening, 3.1.1. 

toevoegen aan de inleiding 3.1.1., sub knelpunten als 
punt 6: 

Het huidige agrarische beleid, in het bijzonder t.a.v. 
de melkveehouderij, is nog steeds gericht op intensive-
ring en produktieverhoging, veelal leidend tot onomkeer-
bare nadelige gevolgen voor natuur en landschap. Dit 
wordt nog minder aanvaardbaar nu ook de sociaal-econo-
mische waarde van dit beleid twijfelachtig is. 

AMENDEMENT nr. 25 

Indieners: J.F. Jansen van Tuikwerd e,a, 
onderwerp: ruimtelijke ordening, 3.1.2 

De voorgestelde tekst onder ten 3. te vervangen door: 

Het veiligstellen en verbeteren van de ekologische, en 
indien verantwoord, rekreatieve waarvan van natuur en 
landschap, waarbij natuurgebieden en waardevolle land- 
schappen -zorgvuldig worden beheerd en beschermd, 

TOELICHTING. Beter geen gebieden met name noemen, omdat 
een volledige opsomming niet mogelijk is en het noemen 
van enkele gebieden de indruk van een voorkeur geeft. 

AMENDEMENT - - - nr. 26 

Indieners: N. de Vuyst-Sturm e.a. 
Onderwerp: Ruimtelijke Ordening 3.1.2, - 

Toevoegen nieuwe doelstelling 3.1.2, 

4. Er dienen aparte, aangepaste industrieterreinen te 
- koeien voor de vestiging van mens- en milieugevaar- 

lijke industrieën. De aanvoer en verwerking van gevaar-
lijke stoffen, de zuivering en afvoer van procesafval 
en de veiligheid van de werknemers dienen met de 
grootst mogelijke waarborgen omgeven te zijn. Speciale 
diensten van de rijksoverheid dienen met het toezicht 
op de aanleg en de contrôle op de uitvoering, en de 
contrôle op de industriële processen zelf, te worden 
belast.- - 

nr. 27 

Indieners: regio Utrecht (Joop Baars e.a.) - 

Woordvoerder: Herman Kernkamp. 
Onderwerp: Ruimtelijke Ordening 3,1.3. 

Voorstel - - - 

Stedelijke Gebieden 3.1,3 - - 

vervangen door 

Uitgangspunt voor D'66 met betrekking tot de stedelijke 
gebieden is het herstel van een stedelijke ecologie, 
dat wil zeggen, herstel- van een evenwicht tussen en de 
integratie van de hoofdfuncties wonen, werken, voorzie-
ningen -en recreatie in de stad, opdat de stedelingen 
zich weer wel bevinden in de gebouwde omgeving. 

Dit houdt de volgende beleidsvoornemens in: - 

- het versneld opstellen van bestemmingsplannen, die een 
integraal beleid mogelijk slaken, een gewenste stedebouw- 
kundige ontwikkeling vastleggen en iongewenste ontwikke-
lingen tegen-gaan, met de mogelijkheid van maximale in- 
breng en rechtszekerheid voor de burgers; - 

- een consequente stadsvernieuwing, niet alleen gericht 
op vervangende nieuwbouw en vernieuwbouw (renovatie) 
van woningen, maar ook op behoud of herstel van een 
hoogwaardig voorzieningenniveau en het creëren van een 
goed wervend woonmilieu voor alle bevolkingsgroepen; 

- behoud van de historisch gegroeide structuur van de 
oude binnensteden, door de aanwijzing tot beschermd 
stadsgezicht en een daarop gerichte restauratie en 
welstandstoezicht; - 

- in de binnensteden zal aan openbaar vervoer, voet-
gangers- en fietsverkeer hoge prioriteit worden gegeven-, 
onder meer door invoering van een sectorensysteem, 
vrije bus- en trambanen, directe fietsroutes van en naar 
het centrum, voetgange-rsvriendelijke gebieden en wooner-
ven en in het algemeen de invoering van verkeersiuwe 
zônes in de stad; - 
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- autoparkeren - zeker voor langparkeerders - zal worden 
tegengegaan in de binnenstad, door het creëren van hin-
dernissen en ook door zoveel mogelijk dubbel gebruik te 
maken van de beschikbare ruimten (ondergronds parkeren 
enz.) 

- in de binnensteden wordt de woonfunctie versterkt. 
Nieuw- en vernieuwbouw geschieden zoveel mogelijk in 
kleinschalige projecten om de toepassing van gevarieer-
de bouwvormen te garanderen, aangepast aan de schaal 
en het karakter van de omgeving; 

- in de cityschil - het gebied aan de rand van het 
stadscentrum - is het gevaar voor 'verkantoring', 
ongewenste kaalslag en verkrotting erg groot. Juist 
in deze gebieden moeten bestemmingsplannen en andere 
planologische maatregelen een goede overgang naar de 
woonwijken waarborgen; de na-oorlogse wijken worden zo 
veel mogelijk afgebouwd door een beleid, gericht op in-
breiding, d.w.z. een verdichting van de bebouwing, het 
invullen van open terreinen en het her-overwegen van 
bestaande en/of niet gerealiseerde bestemmingen t.b.v. 
wonen en woonomgeving. Hiermee wordt de herbergzaamheid 
van deze vaak eentonige wijken vergroot. Hoogbouw wordt 
zoveel mogelijk vermeden; 

- extra aandacht wordt besteed aan de stedelijke rand-
zônes, onmisbare buffers tussen bebouwde kom en het om-
ringende landelijk gebied. Zorgvuldige inrichting hier-
van, met voorrang aan het behoud van landschappelijke 
en natuurlijke elementen is geboden. 

AMENDEMENT 

Indieners: N. de Vuyst-Sturm e.a. 
Onderwerp: Ruimtelijke Ordening 31.3, 1. 

1 
Vervangende nieuwbouw en woningverbetering dient op 
grote schaal, maar bij voorkeur kleinschalig, te worden 
aangepakt. 

1. 
Vervangende nieuwbouw en woningverbetering dient bij 

voorkeur in kleinschalige projecten, maar die projecten 
dan weer op grote schaal , te worden aangepast. 

Toelichting: 

Het is de bedoeling dat vervangende nieuwbouw en 
woningverbetering kleinschalig (per project) plaats 
vindt met waarborgen voor inspraak van de bewoners. 
De totale omvang van de vervangende nieuwbouw en 
woningverbetering over het hele land moet echter niet 
klein maar groot zijn. 
De huidige tekst wekt wat verwarring.  

dorpsgemeenschap zoals school, verenigingsleven, win-
kels, huisartsenpraktijk en kerk onvoldoende draagvlak 
hebben, moet het mogelijk blijven op kleine schaal uit 
te breiden. 
Ook in die kernen waar bedrijven kampen met een tekort 
aan geschikte huisvesting voor personeelsleden, 
moeten uitbreidingen op kleine schaal mogelijk blijven. 

Toelichting: 

De hier gevraagde kleine uitbreidingen hoeven bij een 
goed beleid geen wezenlijke aantasting van het land-
schap of gevaar voor suburbanisatie in te houden. 
Ze zijn voor sommige kernen in landelijke gebieden 
absoluut noodzakelijk. 

Toevoegen nieuw punt 3: 

Bebouwing in de buitengebieden dient gerealiseerd te 
worden op basis van streekplannen en bestemmingsplannen 
buitengebied, waarin architectonische, landschappelijke 
en landbouwstructurele criteria evenwichtig op elkaar 
zijn afgestemd. 

In gemeenten waar veel particulier woningbezit ver-
kocht wordt voor recreatieve doeleinden, dient een 
voorkeurs aankooprecht ten behoeve van de gemeente te 
worden ingevoerd. 

Toelichting ad 3: 

Sommige provincies kennen dermate strakke richtlijnen 
in verband met verbouw bestaande woningen in het bui-
tengebied, dat daarmee architectonische en landschappe-
lijke criteria geweld worden aangedaan. 

Toelichting ad 4: 

Veel kleine kernen worden volstrekt onleefbaar bij te 
grote verkoop van woningen in de kern ten behoeve van 
recreatief gebruik. Recente uitspraken van de Hoge 
Raad tonen aan dat beperking van het bezit van wonin-
gen door niet ingezetenen niet door gemeentelijke 
maatregelen kan worden tegengegaan, 

AMENDEMENT - nr,31 

Indieners: regio Noord-Brabant. 
Woordvoerder: Guus de Smet. 
Onderwerp: Ruimtelijke Ordening 3.1,7, 

nr, 2  

AMENDEMENT nr. -30 

Indieners: J.L.A. Boogerd-Quaak e.a. 
Onderwerp: Ruimtelijke Ordening 3.1,4, 

Lndeiijkegebieden 3.1.4. 

Punt 3 verschuiven naar punt 5. 

AMENDEMENT 

Indieners: N. de Vuyst-Sturm. 
Onderwerp: Ruimtelijke Ordening 3.1,4. 1. 

Huidige tekst 3,1.4. 1. vervangen door: 

voorgestelde ni euwe tekst: 

3,1.4. 

1. Bundeling van de stedelijke bebouwing mag niet ten 
koste van bestaande kleine kernen gaan. In deze 

kernen dient echter een sterkere groei dan nodig voor 
de opvang van sociaal-cultureel en economisch gebonde-
nen voorkomen te worden. 
Dat wil niet zeggen dat de groei van alle kleine kernen 
gestopt moet worden: in vergrijzende kleine kernen 
waar zelfs de noodzakelijke voorzieningen voor de  

Voorstel 

Overwegende dat de bestaande procedures met betrekking 
tot de ruimtelijke ordening te eenzijdig de belangen 
beschermen van hen, die reeds rechten hebben verworven, 
stellen indieners voor aan het Beleidsprogram, hoofd-
stuk Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, onder 
3.1.7. toe ---v0egepnt4: 

De procedures dienen zodanig te worden omgevormd,dat 
naast de belangen van hen die reeds rechten hebben 
verworven, ook de belangen van hen die rechten (b.v. 
woonrecht) willen verwerven, in de overweging betrok-
ken worden. 
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Legenda 

1. Naam en voornamen 
2. Geboorteplaats en -datum 
3. Adres en telefoonnummer 
4. Opleiding 
5. Beroep 
6. Lid sinds 
7. Huidige funkties binnen D'66 
8. Vroegere funkties binnen D'66 
9. Funkties in andere maatschappelijke organisaties 

10. Voor welke funktie 

I 'I 'II D7.I liW :I'11U1Uj :1 

1. VAN BAARSEL, Pieter  Millen  
.. Joure, 18 nov. 1922 
3. Heenskerckstraat 43, Den Haan, 070-454874 
4. HBS, HTS 
5. medewerker min. VRO, directie Bouwnijverheid 
6. 1967 
7. lid Provinciale Staten Zuid-Holland 

lid redaktie Democraat 
secretaris SlIB bestuur 

8. voorzitter afd. Den Haan, nemeenteraadslid Den Haan 
1970-1974, directeur SWB, bestuurslid 8MB 

9. - 

10, secretaris 

1. VAN EENENNAAM, Boudewijn Johannes 
2. Rotterdam, 30 december 1946 
3. Oegstgeest, Prinses Marijkelaan 18 
4. Nederlands recht (staatsrecht)  RU  Leiden 

Postdoctorale leergang buitenlandse betrekkingen 
5, Beleidsmedewerker Ministerie van Buitenlandse Zaken 
6. 1976 
7. Coörd.werkgr,Buitenland en Defensie, Bestuurslid SWB 
8. Ply,  lid VAR 
9. Geen. 

1. VAN EMPEL, Martijn 
2. Semarang,  29 augustus 1941 
3. Waalre, J. de Lannoylaan 37, 04904 - 4607 
4. Jurist 
5. Bedrijfsjurist 
6. 1977 
7. Lid Adviesraad 
8. Geen 
9. Rechter-Plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch 

1. GANS, Marco Paul 
2. Arnhem, 13 augustus 1923 
3. 1077  MX  Amsterdam, Rubensstraat 62  III  
4. Economie 
5. a. Buitengewoon hoogleraar bedrijfshuishoudkunde 

b. Adviseur 
6. 1978 (en 1966-1969) 
7. Bestuurslid SWB (via benoeming stichtingsbestuur) 
8. Voorzitter afdeling Breda 
9. Geen, 

1, HUTTE, Hermanus Albertus 
2. Heemstede, 21 augustus 1917 
3. 9742  EE  Groningen, Kometenstraat 42, 050-71 29 77 
4. Universiteit: Doctoraat 1953 
5. Oud-Hoogleraar R.U.G. 
6. + 1970 
7. Bestuurslid SWB - werkgroep Hoger Onderwijs en 

Wetenschapsbeleid 
8. Geen 
9, Gastdocent THT, Lid min.commissie Evaluatie SHF 

(Leeuwarden)  
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1. SCHWARZ, N.(Bert) F.I. 
2. Antwerpen (B.), 18 december 1917 
3. Den Haag, Schoutenstraat 9, 070 - 24 51 89 
4. Nat.ingenieur 
5. Kroonlid College van Bestuur, TH Delft 
6. 1966 
7. Vice-voorzitter Adviesraad, Lid bestuur SWB 
8. Lid dagelijks bestuur, lid Provinciale Staten, 

lid Eerste Kamer 
9. Lid ledenraad VPRO, Vice-voorzitter Humanistisch 

Verbond, 

1. SOETENHORST-DE SAVORNIN LOHMAN, Jacquelien 
2. (Buitenzorg)  Bogor,  Indonesië, 21 augustus 1933 
3. Oegstgeest, Fred. Hendriklaan 11 
4. Jurist - gepromoveerd 
5. wetenschappelijk ambtenaar 
6. 1966 
7. Lid Stichtingsbestuur SWB 
8. Werkgroep Justitie 
9. Geen. 

1, SPIGT, Cornelis Douwe 
2. Amsterdam, 13 september 1938 
3. Den Haag, Koningin Enimakade, 070 - 46 86 45 
4. Sociale Academie,  spec.  opbouwwerk en V.O. 
5. Direkteur Opleidingen Ambulante Zwakzinnigenzorg 
6. 1976 
7. Lid bestuur SWB (koördinatie R.O.) 

Sekretaris werkgroep Molukkers 
8. Voorzitter afdeling Venray, sub-regio Noord-Limburg,  

Ply,  lid Adviesraad, lid regiobestuur, lid provinci-
ale staten Limburg 

9. Bestuurslid inst. voortgezette sociaal pedagogische 
opleidingen te Nijmegen 

P.S.VJ.-BESTUUR 

1. VAN DEDEN-VAN DER DOES, Martien Aletta 
2. ? 10 juni 1938 
3. Drimmelen, Herengracht 13, 01626 - 2720 
4. Gymnasium a, Candidaats Geschiedenis  RU  Leiden 
5. Journaliste 
6. 1976 
7. Voorzitter PSVI, Lid PEAC 
8. Geen 
9. Geen 

KAND I DATEN PARTIJVOORZITTER  

Nagekomen motivering van de kandidaat Coorengel. 

Dat ik mij als voorzitter beschikbaar stel, heeft als 
grondslag dat ik van mening ben, dat een Democratische 
Politieke Partij als D'66 nimmer opgehangen mag worden 
aan een paar vooruit geelekteerde personen; het is 
daarom noodzakelijk dat alle partijleden stemmen op een 
kandidaat en niet op een (op datmömerit) vooruitgescho-
ven leider. 
D66 betekent voor mij een partij die een aanzet geeft 
tot vernieuwing in de politiek. 
Als nieuwe voorzitter wens ik: van de overheid dat zij 
streeft naar een sapienlevinri, waarin de  burners  als 
cielijkwaardinen deelhebben aan alle vormen van maat-
schannelijk leven: een sanenlevina, waarin de  burners  
tot hun recht komen en zich thuis voelen. Bij die sa-
menleving past een streven, die nedragen wordt door 
een ondonniatische, analytische houding tegen maatschao-
nelijke vraagstukken. Dit beleid moet gericht zijn op 
dienstbetoon in de vorm van oplossingen die de burgers 
als zakelijk en redelijk kunnen begrijpen en aanvaarden. 
Ik ben uiteraard gaarne bereid het bovenstaande monde-
ling toe te lichten. 



1. ALBERSEN, Manfred Johannes Leonardus 
2, Den Haag, 2 oktober 1950 
3, Beyerenstraat 1, Reeuwijk, tel, 01829 3129 
4, HAVO, AMBT 
5, Rijksambtenaar 
6. 1977 
7. lid Landelijke Verkiezingscommissie 
8. contactpersoon D'66 Reeuwijk 
9, geen, 

1, BOLSIUS,  Emilia  Christine Aldegonda 
2, Den Haag, 12 augustus 1951 
3, Patroclosstraat 6 I, Amsterdam, 020 - 76 29 84 
4. Sociale Geografie 
5, Rijksambtenaar 
6, 1978 
7. Lid Landelijke Verkiezingscommissie, lid landbouw- 

werkgroep 
8, - 

9, - 

1. FAKKEL-HENGEVELD, Joep 
2, Arnhem, 24 augustus 1933 
3, Van Lennepdreef 21, Leiderdorp, 071 89 21 18 
4, Mulo A + B, M.D. Staatsinrichting, Verpleegkundige 
5, Verpleegkundige 
6, 1976 
7, Lid werkgroep Volksgezondheid 
8. - 
9, - 

1, JANSEN, Ernst Herman 
2, Zuilen (Gem, Utrecht), 1 augustus 1945 
3. Waterlelie 52, Naaldwijk, 01740 - 28128 
4, Rechten (notariaat) 
5. Kandidaat-notaris 
6, 1977 
7, Lid Landelijke Verkiezingscommissie 
8. - 
9, - 

1, VAN KLEVEN, Alfred Petrus Cornelis 
2. Middelburg, 25 maart 1931 
3, V,d, Merschlaan 10, Zeist, 03404 - 19721 
4. HBS-B 
5. Automatiserinqsdeskundige 
6. 1966 
7, Lid Landelijke Verkiezingscommissie 
8, Voorzitter afdeling Eemnes 
9, - 

1. VAN DOOREN, Frank J.W.M. 
2. Roermond, 25 mei 1949 
3. Rotterdam, S.de la Valléestraat 17, 010-215515 
4. Doctoraal rechten 
5. Medewerker Kiesrechtzaken, Directie Binnenlands 

Bestuur Ministerie van Binnenlandse Zaken 
6. 1976 
7. Voorzitter afdeling Rotterdam (tot oktober 1979), 

Lid Adviesraad 
8. Vice-voorzitter afdeling Rotterdam 
9. - 

1. VAN KETWICH VERSCHUUR, Jan Dirk 
2. Den Haag, 21 september 1939 
3. Wageningen, Bowlespark 25, 08370-15495 
4. Nederlands Recht 
5. Burgemeester 
6. 1968 
7. Lid Geschillencommissie 
8. o.a. Bestuurslid Kennemerland 
9. o.a. Lid Bibliotheekraad 

Secretaris Jongenshuis Hoenderlo 

1. KOHNSTAMM, Jacob 
2. Wassenaar, 14 november 1949 
3. 1015 JT Amsterdam, Goudsbloemstraat 136, 020-262380 
4. Rechten U.V.A. 
5. Advocaat 
6. 1970 
7. Voorzitter Adviesraad, lid Geschillencommissie 
8, Vice-voorzitter afdeling Amsterdam; 

Vice-voorzitter V.A.R. 

1. DE NEREE TOT BABBERICH, Marie Frederik Frans Antoon 
2. Roermond, 8 januari 1915 
3. 6814 JC Arnhem, Röellstraat 3 
4. Nederl. en Intern. Recht 
5. Adv. van enkele bedrijven,  

ply,  lid College Beroep Bedrijfsleven 
6, 1967 
7. Lid gemeenteraad Arnhem; 

Lid en voorzitter werkgroep Staatsrecht/Binnenlandse 
Zaken 

8. Lid Hoofdbestuur 1968/1970 
Lid Prov.Staten Gelderland 1970/74 

9. Bestuurslid Stichting Gelderse Kastelen, 
idem Stichting Recreatiecentrum Everstein (Hagestein) 
Cult.Ver.Liemers/Niederrhein, voorzitter Werkgroep  
Cult,  Grenscontacten. 

1. TIESINGA, Gustaaf Heinrich Louis 
2. Hengelo (0), 27 september 1943 
3. 1544 XN Zaandijk, Bazuinhof 2, 075-286966 
4. ULO-B, HBS-B, doctoraal examen Sociale Geografie, 

Planologie, Bestuurskunde 
5. Directeur van een bureau voor sociaal-wetenschappelijk 

onderzoek 
6. voorjaar 1977 
7. Fractie-voorzitter D'66 gemeenteraad Zaanstad; 

Lid v.d. Provinciale Werkgroep Ruimtelijke Ordening; 
Lid v.d. landelijke werkgroep Hoger Onderwijs en 
Universitair Onderoek 

8. Voorzitter afdeling Zaanstreek Waterland 
9. Bestuursfuncties op uiteenlopende terreinen voort-

vloeiend uit raadslidmaatschap, lid van diverse 
vakorganisaties. 

1. WLADINIROFF, Michail 
2. Den Haag, 10-1-1945 
3. Jagersmast 16, Den Haag, 070-551690 
4. rechten 
5. advocaat en procureur 
6. 1877 
7. gemeenteraadslid Den Haag 
8. - 

9. lid bureau voor rechtshulp 
voorzitter sociale academie 
voorzitter opvangcentrum voor jongeren 
voorzitter adviescommissie jongerencentrum 
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1. TEN BRINK, Jan 
2. Amsterdam, 2 februari 1927 
3. IJmuiden, Doorneberglaan 148, 02550-17146 
4. Arts - neuroloog 
5. Medisch diiecteur Academisch Ziekenhuis Amsterdam 
6. 1967 
7. Lid (fractievoorzitter) gemeenteraad Velzen 

Lid (fungerend voorzitter) Programmacommissie 
8, Lid Provinciale Staten Noord-Holland 1970-1973 

Voorzitter partij 1973-1976 
Vice-voorzitter 1976-1977 

9, - 

1, COSTER, 'Herman Dirk 
2. Groningen, 12 juli 1932 
3. Groningen, Strausslaan 28 
4. Natuurkundige 
5. Ontwerper van electroflische apparaten 
6. 1968 
7. Geen 
8. Lid en bestuurslid landelijke werkgroep Gezondheids- 

bescherming en Milieu, lid werkgroep Terminus, 
lid schaduwfractie gemeente Groningen. 

9. Geen, 

1. GLASTRA VAN LOON, Jan Frederik 
2, Jakarta, 16 maart 1920 
3. Den Haag, Bazarstraat 15, 070-463105 
4. Gymnasium B, Universiteit 
5, Hoogleraar 
6. 1972 
7. Voorzitter Hoofdbestuur 
8. Vice-voorzitter Hoofdbestuur 
9. Voorzitter Stichting Ombudsman 

1. HLJFEN, Petrus Gerardus Maria 
2. Druten, 27 december 1957 
3. Delft, Aart van der Leeuwlaan 966, 015-324608 
4. VWO 
5. Student Bestuurskunde (nu stagiair bij fractie) 

en Filosofie 
6. 1977 
7. Geen 
8. Geen 
9. Voorzitter Doetinchemse Overkoepelende Leerlingen 

Organisatie; lid (vice-voorzitter) Afdelingsraad 
11 Bestuurskunde. 

1, SCHAPER, Herman Albert 
2. Den Haag, 24 maart 1949 
3. Leiden, Morssingel 115, 071-143521 
4. Doctoraal geschiedenis, Master of Arts' 

Internationale Betrekkingen 
5. Stafmedewerker Nederlands Genootschap voor 

Internationale Zaken 
6. 1967 
7. Lid Hoofdbestuur (secretaris buitenland) 
8. Bestuurslid afdeling Den Haag, 

Coördinator Werkgroep Buitenland & Defensie, 
Secretaris-organisatie 

9. Lid van het Algemeen Bestuur van het Leids 
Universiteits Fonds. 

1. ZEGVELD, Walter C.L. 
2. Rijswijk, 20 juli 1930 
3. Rijswijk, Willekenslaan 1, 070-904327 
4. HTS 
5. Hoofd stafgroep Strategische Verkenningen TNO 
6. 1966 
7. Voorzitter afdeling Rijswijk D'66 

Lid enkele werkgroepen SWB 
Lid Programmacommissie  

1. VAN DIJK, Hessel Willem 
2. Leiden, 14 augustus 1938 
3. Arnhem, Holtweg 12 
4. HBS, MOB geschiedenis, diverse vakdiploma's 
5. Leraar geschiedenis, directeur bedrijf 
6. 1967 
7. Penningmeester bestuur afdeling Arnhem, 

lid werkgroep v.d. fractie gemeenteraad Arnhem, 
lid Financiële Commissie 

8. Fractievoorzitter 066 gemeenteraad Arnhem 
9. Voorzitter bestuur Arnhemse Montessori-scholen, 

lid bestuur ziekenfonds Voorzorg, 
lid bestuur sportvereniging. 

1. TEN HAVE, Richard Peter 
2. Delft, 17 februari 1949 
3. 1015 RB Amsterdam, Egelantiersgracht 13" , , 020-250161 
4. Doctoraal Nederlands Recht  (Mr.)  
5. Leraar economie 
6. 1970 
7. Lid Financiële Commissie, 

fractievoorzitter D'66 gemeenteraad Amsterdam 
8. Lid afdelingsbestuur, HB-lid, DB-lid (penningmeester) 

fractie-assistent statenfractie en gemeenteraadsfrac-
tie, lid regiobestuur (penningmeester) 

9. Coördinator bewonerscomité AA 16 

1. BERKHOUT, Edgar Frederik 
2. Apeldoorn, 1-11-40 
3. Roelofsstraat 28; Den Haag, 070-249587 
4. Economie (univ.) 
5. Econoom 
6. 1977 
7. penningmeester regio Zuid-Holland 

vice-voorzitter afd, Den Haag 
8. - 

9. - 

1. DINGEMANS, Frans Marie 
2. Amsterdam, 26-9-1916 
3. Hobbemalaan 13, Muiderberg, tel. 02942-1524 
4. HBS 
5. textielagent 
6. 1976 
7. regiopenningmeester Noordholland 
8, - 
9. - 

1. SCHRODER, Berenhart Frederik 
2. Utrecht, 20-7-1912 
3. Schoutenstraat 61, Den Haag, 070-245962 
4. Gymnasium B - civiel ingenieur 
5. ziekenhuisdirecteur 
6. 1968/1969 
7. penningmeester afd. Den Haag 

lid rapportagecommissie (bedankt) 
8. - 

9. penningmeester Stichting 

1. SPITHORST, Luitje Cornelius 
2. Groningen, 6 mei 1932 
3. Bergum, Tussendijken 22, tlf.05116-1597 
4. HBS-B, Kweekschool, LU wiskunde 
5. Leraar MAVO 
6. 1976 
7. Regiopenningmeester Friesland 

Afdelings-penningmeester Tietjerkstradeel 
8. - 

9. Bestuur Dorpsbelangen. 
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AGENDAPUNT 17 

MOTIE nr. 21  

2; 

Indieners: Aart Resoort e.a. 
Woordvoerder: Aart Resoort 
Onderwerp: grondslagen. 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende dat 

- op de ALV te Breda in november 1978 d.m.v. motie 20 
van Marijke de Vuyst e.a. is besloten de voor de 
grondslagen discussie benodigde stukken uiterlijk 
mei 1979 ter behandeling door te geven en met de 
regio-besturen de procedure voor de behandeling ervan 
vast te stellen, 

- dat de discussie over juist zon belangrijk en contro-
versieel onderwerp als de grondslagen in de volle open-
baarheid dient te worden gevoerd en voor deze discus-
sie in voldoende mate tijd dient te worden uitgetrok-
ken, 

- dat het discussie-stuk van de Werkgroep Achtergronden 
over de grondslagen ondanks eerder gemaakte afspraken 
nhét in de Democraat is geplaatst, 

van oordeel zijnde dat 

- niet alle leden van D'66 in de gelegenheid zijn ge-
weest om kennis te nemen van de diversiteit aan op-
vattingen over de grondslagen zoals die in bovenbe-
doeld discussiestuk zijn vermeld, 

voorts van oordeel zijnde dat 

de thans gevolgde procedure strijdig is met de tekst en 
de bedoelingen zoals in bovenbedoelde motie-de Vuyst 
vervat, 

gelet op 

- de verklaring van het Hoofdbestuur in de vergadering 
van de Adviesraad op 9 juni 1979 dat de voorstellen 
van het Hoofdbestuur inzake de grondslagen zich niet 
verder voor het komende congres zullen uitstrekken 
dan 
a) de vraag of er al dan niet grondslagen dienen te 

worden geformuleerd, 
b) bij een positieve beantwoording van de vraag a) de 

vorm vast te stellen, waarin de grondslagen dan 
ti11-en worden opgenomen, 

besluit 

beslissingen over de grondslagen van D'66 aan te houden 
tot tenminste het voorjaarscongres van 1980, 

draagt het HB op 

om het discussiestuk over de grondslagen alsnog in de 
Democraat te plaatsen teneinde op die manier alle leden 
van D'66 in de gelegenheid te stellen om kennis te 

nemen van de verscheidenheid aan opvattingen over de 
grondslagen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

I 
MOTIE nr.22 

Indieners: regio Noord Brabant 
Woordvoerder: Ad Bakhuizen 
Onderwerp: grondslagen, HB-resolutie 1, ECD 4 

De ALV van 066, in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende dat 

- er dringend behoefte is aan een uniform beeld van ons 
eigen geestesmerk (identiteit), met name waarin wij 
ons onderscheiden van andere partijen, 

- de leden grond onder de voeten willen hebben als ze 
namens de partij optreden, 

- de leden in staat willen zijn aantijgingen van kleur-
loosheid e.d. te weerleggen, 

is van oordeel dat 

D66 en haar leden behoefte hebben aan grondslagen, c.q. 
uitgangspunten, c.q, een motivatie in zeer beknopte vorm 
(een vel A4); 

besluit 

het Hoofdbestuur op te dragen een stuk in deze geest en 
omvang te doen voorbereiden ter goedkeuring op de ALV in 
het voorjaar van 1980, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr.23 

Indieners: Hans  Bauer  e.a. 
Woordvoerder: Hans  Bauer,  
Onderwerp: grondslagen. 

De ALV van 066, in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

op de hoogte van de thans bereikte resultaten van de 
discussies, vastgelegd in het discussiestuk met bijlagen 
en met begeleidende brief van het Hoofdbestuur d.d. 26 
mei 1979, over de politieke grondslag voor D'66, 

overweegt dat: 

- de partij D66 wezenlijk een grondslag heeft, 

- de discussies over die grondslag een proces van poli-
tieke bewustwording bij een deel van de leden op gang 
hebben gebracht, 

- dit proces een zo breed mogelijk draagvlak moet ver-
krijgen, 

- het formuleren van de politieke grondslag van grote 
waarde moet worden geacht voor een betere ontwikkeling 
van de D'66-visie op het huidige en toekomstige 
functioneren van mens en maatschappij, 

besluit 

- het proces van discussie voort te zetten, 

- de versie d.d. 26 mei 1979 voorlopig als basisstuk 
daartoe te beschouwen, 

- het resultaat van die discussie te verwerken in het 
Beleidsprogram 1981-1985, ter vaststelling door een 
ALV, 

verzoekt het Hoofdbestuur te bewerkstelligen dat 

- de afdelingen als de basis van de partij tenminste een 
klankbordfunctie kunnen blijven vervullen, 

- de regiobesturen daarin een coördinerende en waar nodig 
stimulerende functie vervullen, 

- de Werkgroep 'Achtergronden Grondslagen" in functie 
blijft ter beoordeling en verwerking van reacties op 
zodanige wijze dat een goede wisselwerking met de 
basis wordt bereikt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

- 
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MOTIE nr.-_ 24 

Indieners: B.S. Wilpstra e.a. 
Woordvoerder: Edmé Smits. 
Onderwerp: grondslagen. 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

constaterende 

dat het Hoofdbestuur het formuleren van grondslagen af-
wijst en wil komen tot het herschrijven van deel I van 
het Beleidsprogram, 

overwegende 

dat uit deel I van het Beleidsprogram duidelijk zou 
moeten worden 
- dat een begrensd aantal fundamentele problemen in de 
maatschappij hoofdaandachtspunten zijn voor D66 in 
de komende periode, 

- welke benadering wordt gekozen bij de oplossing van 
genoemde problemen, 

- of er een, en zo ja welke, samenhang tussen de pro- 
blemen en de gekozen oplossingen bestaat, 

- dat er in geval van strijdigheid tussen de oplossingen 
moet worden gekozen, 

is van oordeel 

dat de concept-tekst van deel I van het Beleidsprogram 
zoals gepubliceerd in de lste Congresdemocraat, niet 
aan deze eisen voldoet en 

besluit 

het Hoofdbestuur op te dragen een tekst te (laten) ver-
vaardigen gebaseerd op de onder de overwegingen genoem-
de uitgangspunten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr,25 

Indieners: R. Stam e.a. 
Woordvoerder: R. Stam. 
Onderwerp: grondslagen. 

De ALV van D66, in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende dat 

HB-resolutie I onduidelijkheden openlaat over de 
status en procedure van vaststelling van uitgangspunten 
van denken en handelen van D'66", 

draagt het Hoofdbestuur op 

zo mogelijk op het voorjaarscongres 1980 te komen met  em  
nieuwe duidelijke resolutie en een puntsgewijze aanpas-
sing van de actiebeginselen aan de hand van de gevoerde 
discussie in de partij, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr26 

Indieners: regio Utrecht. 
Woordvoerder: Joop Baars. 
Onderwerp: grondslagen. 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

dat de partij nog geen keuze heeft gemaakt m.b.t, de 
wijze waarop gestalte wordt gegeven aan de D'66 beginse-
len, hetzij door het formuleren van grondslagen, hetzij 
door het formuleren van actiebeginselen, 

dat over de grondslagen, dan wel actiebeginselen, een 
brede discussie binnen de partij dient plaats te vinden;  

is van oordeel 

- dat de partij een principiële keuze dient te maken 
m.b.t. de wijze waarop aan de D'66-beginselen vorm 
wordt gegeven, hetzij door het formuleren van grond-
slagen, hetzij door het formuleren van actiebeginselen, 

- dat HB-resolutie I geen ruimte laat voor deze princi-
piële keuze, door het congres te vragen de actiebe-
ginselen aan te passen, 

- dat de 'grondslagendiscussie' binnen de partij te beperkt 
is geweest om te kunnen spreken van een brede discussie, 

- dat de 'uitgangspunten voor denken en handelen van 
D'66' - behorende bij congresstuk ECD-4 - en het dis-
cussiestuk met bijlagen en met de begeleidende brief 
van het Hoofdbestuur d.d. 26 mei 1979 over de poli-
tieke grondslag voor D66, een goede basis vormen voor 
een brede discussie binnen de partij over de grond-
slagen, dan wel actiebeginselen; 

besluit 

- het proces van discussie voort te zetten, 

- de versie d.d. 26 mei 1979 voorlopig als basisstuk 
daartoe te beschouwen, 

- het resultaat van de discussie te verwerken in het 
Beleidsprogram 1981-1985, ter vaststelling door een 
ALV; 

verzoekt 

a. het Hoofdbestuur resolutie I in te trekken, 

b. het Hoofdbestuur te bewerkstelligen dat 
- de afdelingen als de basis van de partij tenminste 
een klankbordfunctie kunnen blijven vervullen, 

- de regiobesturen daarin een coördinerende en waar 
nodig een stimulerende functie vervullen, 

- de werkgroep "Achtergronden Grondslagen' in functie 
blijft ter beoordeling en verwerking van reacties 
op zodanige wijze, dat een goede wisselwerking met 
de basis wordt bereikt, 

c, het Hoofdbestuur op basis van de voortgezette dis-
cussie in de partij het voorjaarscongres van 1980 een 
nota ter behandeling aan te bieden, in de vorm van 
concept-grondslagen, dan wel concept-actiebeginselen, 

d. de Programmacommissie n.a.v. de behandeling van de 
onder c. genoemde nota tijdens het voorjaarscongres 
1980 een voorstel voor te bereiden voor een defini-
tieve tekst van grondslagen, dan wel actiebeginselen, 

e. het Hoofdbestuur de onder d. bedoelde tekst ter vast-
stelling voor te leggen aan het najaarscongres 1980; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1
nr. -27 

Indieners: M. Vinke e.a. .  
Woordvoerder: Herman van Veldhuijzen. 
Onderwerp: grondslagen, HB-resolutie I, ECD-4. 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende dat 

- de discussie n.a.v. het verschijnsel 'grondslagen' 
heeft bijgedragen tot een verdere profilering van 066 
in de Nederlandse politiek, 

- deze discussie voorts heeft aangetoond dat binnen D'66 
gemeenschappelijke opvattin—gen, een consequente lijn 
van denken en een eigen manier van denken en handelen 
bestaan, 



is van oordeel dat 
MOTIE . nr. 29 

- een te formuleren stuk betreffende de uitgangspunten 
voor denken en handelen van D'66, als resultante van 
voornoemde discussie, in functie en gewicht hiërar-
chisch gezien staat boven het beleidsprogram als con-
cretisering van die uitgangspunten, 

- deze uitgangspunten dienen te worden vastgelegd met 
het oogmerk deze te laten dienen 
a, als richtsnoer bij de samenstelling van het 

beleidsprogram, 
b. als toetssteen voor het beoordelen van ons politiek 

handelen; 

besluit 

deze uitgangspunten, zoals opgenomen in congresstuk 
ECD-4, al dan niet gewijzigd, door de ALV als zelf-
standige verklaring als zodanig vast te stellen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 11  

Indieners:i H. Abbring e.a. 
Woordvoerder: H. Abbri-ng. 
Onderwerp: grondslagen. 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

- dat het essentieel is voor het oprecht en waarachtig 
functioneren van een politieke partij, zowel naar 
binnen als naar buiten, dat datgene wat haar in diep-
ste wezen motiveert, duidelijk en eenvoudig onder 
woorden wordt gebracht, dit in bijzondere mate voor 
een partij als D'66, wil zij haar karakter als vierde 
stroming waarmaken, 

dat dit niets heeft te maken met dogmatisme en/of 
starheid, integendeel, 

- dat welk politiek programma dan ook slechts het gevolg 
kan zijn van een grondgedachte, 

voorts overwegende 

- dat de volgende grondgedachte aan bovenstaande eisen. 
voldoet en als grondslag gebruikt kan worden, afgezien 
van eventuele taalkundige wijzigingen welke de essen-
tie niet aantasten, 

en besluit 

de grondslag en uitgangsgedachte van D'66 als volgt 
onder woorden te brengen: 

Democraten 66 is een politieke partij welke streeft 
naar een samenleving waarin de individuele mens optimale 
vrijheid wordt geboden zijn leven in te richten naar 
eigen inzicht en verantwoordelijkheid, gebaseerd op 
sociale rechtvaardigheid en gelijkberechtigdheid en in 
harmonie met de gemeenschap en het milieu . . . 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Indieners: T. de Liefde e.a. 
Woordvoerder: T. de Liefde. 
Onderwerp: grondslagen. 

De ALV van D66, in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

dat in de 'Uitgangspunten voor het denken en handelen 
van D'66 onvoldoende duidelijk wordt aangegeven, welke 
rol door D'66 wordt toebedacht aan de overheid ten aan-
zien van daadwerkelijk ingrijpen in het maatschappelijk 
gebeuren, 

overwegende 

dat D'66 gezien de huidige en toekomstige maatschappe-
lijke knelsituaties ook aan de overheid een initiërende 
en leidende rol wil toedenken, 

verzoekt het Hoofdbestuur 

op te nemen in de Uitgangspunten voor het denken en 
handelen van D'66" na punt 3.3 een passage getiteld 
"Overheid en samenleving" met als strekking: 

De overheid heeft tot taak innoverend en initiatiefne-
mend op te treden ten aanzien van maatschappelijke  ont-
wikkelingen daar waar de noodzaak tot dit optreden dui-
delijk aan de orde treedt, doch slechts in zoverre dit 
noodzakelijk is om de gestelde politieke doelen te 
bereiken, 

en gaat over tot de orde van de dag 

Toelichting: 

D66 moet als sociaal betrokken liberale partij niet 
alleen oog hebben voor de negatieve aspecten van over-
heidsingrijpen, maar zeker ook voor de positieve kanten 
daarvan daar, waar de noodzaak daartoe als gevolg van 
maatschappelijke ontwikkelingen duidelijk is gebleken. 
In die gevallen moet D66 niet aarzelen aan de overheid 
- zij het onder het stelleh van bepaalde randvoorwaar-
den - een duidelijker en actiever rol toe te kennen. 
Als voorbeelden van dergelijke beleidsterreinen kunnen 
worden genoemd milieubeheer en ruimtelijke ordening. 

MOTIE nr30 

Indieners: T. de Liefde e.a. 
Woordvoerder: T. de Liefde. 
Onderwerp: grondslagen. 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

- dat onze maatschappij niet slechts een samenleving is 
van individuen, maar ook beheerst wordt door institu-
ten, instanties en organisaties, 

- dat het politiek handelen daardoor niet uitsluitend 
gericht kan zijn op het functioneren van het individu, 
maar evenzeer gericht moet zijn op het functioneren 
van instituten, instanties en organisaties, zowel 
onderling als naar het individu toe, 

overwegende voorts 

- dat dit in de huidige tekst van de "Uitgangspunten 
voor het denken en handelen van D'66' onvoldoende 
tot uiting komt, 

verzoekt het Hoofdbestuur 

de desbetreffende tekst dienovereenkomstig aan te passen 

en gaat over tot de orde van de dag 
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Toelichting: 

Te vaak komt het voor dat instituten en organisaties, 
ondanks het feit, dat zij hetzelfde - gemeenschappelij-
ke - belano nastreven,  lanes  elkaar heenwerken, 
waardoor de raderen in olaats van in elkaar te nriioen 
veeleer tenen elkaar in draaien ten koste van elkaar en 
ten koste van nemeenschanoeli.ike belannen en dus van 
gemeenschaosqelden. In de "Uitaancisounten" komt dit ons 
inziens onvoldoende tot uitdrukkinci (ECD-4, blz.20, 
pt.2). 

AMENDEMENT 

Indieners: E. Nypels e.a. 
Woordvoerder: E. Nypels, 
Onderwerp: grondslagen - ECD-4. 

Voorstel 

De titel: "Uitgangspunten voor denken en handelen van 
D'66" en paragraaf 1 (Ten eerste) in zijn geheel ver-
vangen door onderstaande tekst: 

Actiebeginselen 

1. Ten eerste 

De partij heeft tot doel voor Nederland en, voorzover 
mogelijk, ook voor andere landen bij te dragen tot de 
ontplooiing van alle mensen, ongeacht hun levensover-
tuiging, politieke gezindheid, ras, nationaliteit, taal, 
maatschappelijke afkomst, leeftijd, geslacht of sexuele 
geaardheid. Daartoe streeft de partij naar een radicale 
democratisering van de samenleving. 

Democratie neemt voor D'66 een centrale plaats in. 
Wij zien het individu in de eerste plaats als mondig 
burger, in staat verantwoordelijkheid te dragen voor 
zichzelf en voor de gemeenschap waarin hij leeft. In 
een democratische samenleving komt dit uitgangspunt 
tot zijn recht, doordat alle individuen deel hebben 
aan beslissingen die iedereen raken. 

Dit is niet een nieuw geloof. Democratie is een hoop-
gevend en riskant avontuur, begonnen in een tijdperk 
waarin het individu zich emancipeerde dwars tegen de 
macht en de paternalistische opvattingen van gevestigde 
heersers en groepen in. Telkens ontdekken wij in dit 
voortdurende emancipatieproces nieuwe aspecten die onze 
aandacht verdienen en die wij daarom in ons programma 
opnemen. 

Voor D'66 berust democratie op een mentaliteit van 
openheid en verdraagzaamheid tegenover anderen. D'66 
staat positieve tolerantie voor. Dat - wil zeggen dat wij 
princi p i ee l dege lijkwaa rdigheid erkennen van de door 
individuen en democratische partijen gehanteerde be-
ginselen en deze niet alleen maar willen toelaten of 
dulden. 

Veelvormigheid van opvattingen en botsingen van die op-
vattingen kunnen in een democratische samenleving lei-
den tot verdieping van inzichten en tot betere gezamen-
lijke besluitvorming. Wij aanvaarden die veelvormigheid 
niet uit welwillendheid of om conflicten te vermijden, 
maar omdat wij principiëel de gelijkwaardigheid van 
mensen erkennen. Een eis stellen wij wel aan anderen, 
namelijk dat zij op hun beurt de opvattingen en denk-
beelden van anderen respecteren. 

De regel dat 'de meeste stemmen gelden" moet dienen om 
ook bij verschil van mening gezamenlijk besluiten te 
kunnen nemen. Die spelregel mag echter nooit zo worden 
gebruikt, dat daardoor de grondwaarden en het voortbe-
staan van democratie in gevaar wordengebracht. Dit 
betekent voor D'66 dat in de besluitvorming steeds ook 
de rechten en belangen van minderheidsgroepen en van 
volgende generaties moeten worden erkend. De besluiten 
van meerderheden mogen de keuzemogelijkheden van min- 

derheden niet meer beperken dan noodzakelijk is. Onze 
besluiten nu moeten erop zijn gericht ook de keuzemo-
gelijkheden van toekomstige generaties te bevorderen. 

Onze opvattingen liggen niet onwrikbaar vast in dogma-
tische geschriften maar staan steeds open voor discus-
sie. De actiebeginselen van D'66 en hun uitwerking 
worden volgens openbare procedures vastgesteld en aan 
zich wijzigende normen en omstandigheden aangepast. 
Verwoording, uitleg en toepassing van onze actiebegin-
selen vormen daarbij een zaak van democratische besluit-
vorming en contrôle. 

Deze mentaliteit is geen gemeengoed. De democratische 
manier om machtsverhoudingen, zeggenschap, invloed en 
contrôle te regelen is op menig terrein nog niet gere-
aliseerd. Daarom vormen totstandkoming en behoud van 
democratie voor Ons een politiek doel. 

TOELICHTING 

Dit amendement heeft tot doel 

a. het door het ledencongres in 1977 aanvaarde begrip 
"actiebeginselen", dat momenteel bij de partij is 
ingeburgerd en voor de presentatie van D'66 naar 
buiten van grote betekenis is, te handhaven; 

b. duidelijk aan te geven dat democratie speciaal ook 
een politiek doel is teneinde een meer algemene 
doelstelling te bereiken, namelijk menselijke ont-
plooiing, menselijke emancipatie. Deze relatie werd 
ook uitdrukkelijk vastgelegd in alle politieke pro-
gramma'svanaf de oprichting en in het beleidsprogram 
1977-1981; de formulering van de eerste alinea van 
dit amendement is vrijwel gelijk aan die van het 
eerste politieke programma van D'66; 

c. een betere, systematische opbouw van deze paragraaf 
te verkrijgen. 

AMENDEMENT 

Indieners: Marieke Cohen ,Jehoram e.a. 
Woordvoerder: Marieke Cohen ,]ehoram. 
Onderwerp: HB-resolutie I - congresstuk ECD-4. 

1. Eerste alinea en verderop: 
"het individu",- " de mens", "hij" vervangen door 
mensen. 

2. Derde alinea vervangen door: 
D'66 is principieel tolerant, voorzover daardoor 
geen mensenrechten worden geschonden. 

3. Pag.20, derde alinea van onderen: 
het woord "terreur" vervangen door: onderdrukking. 

TOELICHTING: 

1. Ter vermijding van het "hij". 

2. De verwarrende tekst van deze alinea leidt tot on-
aanvaardbare interpretaties. Tevens is het noodza-
kelijk de grenzen van tolerantie vast te stellen. 

3. Onderdrukking ligt vóór terreur. Daarop moeten wij 
wel bedacht zijn. 



AMENDEMENT nr. 37  

Indieners:  mw.  H. Dake e.a. 
Woordvoerder:  mw.  H. Dake. 
Onderwerp: HB-resolutie I, ECD-4. 

Voorstel: 

In de vierde alinea, die aanvangt met 'besluit .," en 
eindigt niet ". . een plaats kunnen vinden" tussen "in de 
Partij" en "daarin" in te voegen: 

2- 

AMENDEMENT nr.-34 

Indieners: P. Poelmann e.a. 
Woordvoerder: P. Poelmann 

Onderwerp: grondslagen, HB-resolutie I, congresstuk ECD4. 

Voorstel: 

"Heeft kennis genomen van de in twee en een half jaar 
durende discussie in de partij over 066 grondslagen" 

vervangen door: 

Heeft kennis genomen van de inhoudelijke discussie in de 
partij over D'66-grondslagen. 

Toelichting: 

De inhoud van de gevoerde discussie is van meer belang 
dan de tijdsdatuni. De vermelding "twee en een half jaar" 
achten wij overbodig. 

M P K[ fl i7M MT nr, 35  

Indieners: P. Poelmann e.a. 
Woordvoerder: P. Poelmann. 
Onderwerp: grondslagen, HB-resolutie I, congresstuk ECD-4 

Voorstel: 

"overweegt dat de discussies een verdieping hebben opge-
leverd van wat D'66-ers bindt en wat 066 van andere par-
tijen onderscheidt en dat de resultaten hiervan een weer-
slag behoren te vinden in het Beleidsprogram;" 

vervanoefl door: 

overweegt dat de discussie een verdieping heeft opgele-
verd van wat D'66-ers onderling bindt en wat D'66 ken-
merkt. 

Toelichting: 

De resultaten van de discussie hebben kenmerken van de 
politieke partij 066 aangedragen. Het tweede gedeelte 
van de overweging is al in het besluit opgenomen en der-
halve hier overbodig. 

AMENDEMENT nr.-36 

Indieners: Arie  Loner  e.a. 
Woordvoerder: Arie  Loner,  
Onderwerp: HB-resolutie I, congresstuk ECD-4. 

Voorstel 

Toevoegen aan de zin, beginnende met "overweegt", 
na het woord "hiervan" het woord: thans, 
na het woord "een" het woord: voorlopig, en 
na het woord "Beleidsprogram" de periodeaanduiding: 
1977-1981, 

zodat de gehele zin luidt: 

overweegt dat 
- de discussies een verdieping hebben opgeleverd van wat 
D'66-ers bindt en wat 066 van andere partijen onder- 
scheidt; 

- de resultaten hiervan thans een voorlopige weerslag be- 
horen te vinden in het Beleidsprogram 1977-1981.  

-voor zover tot op heden bij het Hoofdbestuur bekend -. 

De tekst luidt dan aldus: 

besluit 

Deel I van het Beleidsprogram (Actiebeginselen) zodanig 
aan te passen, dat de belangrijkste resultaten van de 
discussies over grondslagen in de partij - voor zover 
tot op heden bij het Hoofdbestuur bekend - daarin een 
plaats kunnen vinden. 

AMENDEMENT nr.  

Indieners: E. Niehe e.a. 
Woordvoerder: E. Niehe. 
Onderwerp: HB-resolutie I, congresstuk ECD-4, 

Voorstel 

Laatste volle alinea "vraagt de Programmacommissie 
vorm te geven" als volgt te wijzigen: 

Is evenwel van mening dat de ontwerp-uitgangspunten als 
neergelegd in Congresstuk ECD 4 te breedvoerig en te 
vaak negatief zijn geformuleerd, en voorts dat hoofd-
stuk 3 (Politiek voor vandaag) daarin niet thuishoort; 

vraagt de Programmacommissie hiermede ten volle rekening 
te houden bij het opstellen van een voorstel voor dit 
programmaonderdeel, en dit voorstel tijdig voor het 
voorjaarscongres aan de leden voor te leggen. 

AMENDEMENT nr. 39  

Indieners: P. Poelmann e.a. 
Woordvoerder: P. Poelmann. 
Onderwerp: HB-resolutie I, congresstuk ECD-4. 

Voorstel 

De zinsnede: "vvyt de Programmacommicsie om na inhou-
delijke vaststelling van de voorgestelde concept-tekst 
door dit congres die programma-onderdeel tekstueel defi-
nitief vorm te geven" te laten vervallen. 

Toelichting: 

Het gehele beleidsprogram, inclusief de actiebeginselen 
wordt, zoals gebruikelijk, door het congres vastgesteld. 
Dit onderdeel van de HB-resolutie nr.I is hiermee in 
strijd. 

a M r Mfl r Mr N T nr. 40  

Indieners:  mw.  H. Dake e.a. 
Woordvoerder:  mw,  H. Dake. 
Onderwerp: "Uitgangspunten voor denken en handel en van D'66" 

couigresstuk ECD-4. 

Voorstel 

Aan het stuk "Uitgangspunten voor denken en handelen van 
D'66" een paragraaf vooraf te laten gaan met de volgende 
strekking: 

Uitgangspunt voor het politiek handelen van 066 is het 
op verantwoordelijke wijze beheren van de aarde met al 
zijn levensvormen, zodanig dat ieder mens een minimum 
van bestaan gegarandeerd wordt. Eerste voorwaarde om dit 
uitgangspunt te kunnen realiseren is het besef bij ieder 
mens dat iedereen in staat gesteld moet worden deze ver-
antwoordelijkheid mee te helpen verwerkelijken. D'66 
ziet het als taak er toe bij te dragen dit besef ingang 
te doen vinden in de samenleving. 



Indieners: D.J. Broer e.a. 
Woordvoerder: D.J. Broer. 
Onderwerp: grondslagen. 

Voorstel 

In Uitgangspunten voor denken en handelen van D66", 
ad 1. Ten eerste te schrappen de alinea: 

"Democratie is geen nieuw geloof. Democratie is een hoop-
gevend en riskant avontuur, begonnen in een tijdperk 
waarin het individu zich ging emanciperen, dwars tegen 
paternalistische en oligargische tradities in. Dagelijks 
nog ontdekken wij in dit voortdurende eniancipatieproces 
nieuwe aspecten die onze politieke aandacht waard zijn en 
die wij daarom in ons politieke programma tot uitdrukking 
brengen." 

Toelichting: 

Deze alinea is naar onze mening overbodig. Zij bevat in 
vergelijking met het daarvOor gestelde geen nieuwe, 
wezenlijke elementen, 

a r N n r Mr u T nr, 43  

Indieners: D.J. Broer e.a. 
Woordvoerder: D.J. Broer. 
Onderwerp: grondslagen,  ECD-4. 

AMENDEMENT nr . -41 

Indieners: D,J.Broer e.a. 
Woordvoerder: D.J. Broer, 
Onderwerp: grondslagen.  

\Inn  

In "Uitgangspunten voor denken en handelen van D'66", 
ad 1. Ten eerste, de zin: 
"Democratie is voor D'66 een middel, omdat het de beste 
methode van besluitvorming biedt en omdat het principe 
van  one  man,  one vote"  de uitdrukking is van een recht- 
vaardigheid die wij voorstaan. 

Democratie is voor D'66 een middel , omdat het de beste 
methode van besluitvorming biedt en omdat het principe 
van  "one  man,  one vote"  voortvloeit uit onze erkenning 
van het beginsel dat aan een ieder gelijke rechten die- 
nen te worden toegekend. 

Toelichting: 

Deze formulering lijkt ons duidelijker en sluit o.i. 
beter aan bij het voorafgaande. 

AMENDEMENT nr. 42 

ge 

AMENDEMENT / 

Indieners: H.M,Gelderblom-Lankhout e.a. 
Woordvoerder: H.M,Gelderblom-Lankh6ut. 
Onderwerp: ECD-4 Beleidsprogram, grondslagen. 

Voorstel I: 

In paragraaf 2, eerste alinea, de passage: 'Keuzes moe-
ten in vrijheid en verantwoordelijkheid geschieden, naar 
eigen inzicht en overtuiging, in solidariteit met de me-
demens en zonder enige discriminatie van anderen" 

ve ryan gen door 

De persoonlijke ontplooiing moet geschieden in vrijheid 
en verantwoordelijkheid, naar eigen inzicht en overtui-
ging, in solidariteit met de medemens en zonder discri-
minatie van anderen, 

Voorstel  -II:  

In paragraaf 2, derde alinea, de passage: "D'66 vat vrij-
heid niet op in de eng-liberale visie, die "vrijheid van 
dwang" centraal stelt. Het gaat ons om de vrijheid tot 
allerlei zaken, de vrijheid die ruimte schept. Alleen 
die vrijheid leidt tot vrije keuzen en alleen dat is we- 
zenlijk voor de democratie.' 

vervangen door: 

D'-66 vat vrijheid niet op in de eng-liberale visie, die 
vrijheid van dwang (de zgn. formele vrijheid) centraal 
stelt. Het gaat om de mogelijkheid die een mens krijgt 
om werkelijk van zijn vrijheid gebruik te maken (de zgn. 
materiële vrijheid). Werkelijke vrijheid bestaat pas als 
daartoe ook de middelen aanwezig zijn om deze inhoud te 
geven zoals met name goed onderwijs, goede gezondheids-
zorg, behoorlijke woonvoorzieningen en een redelijk in-
komen. Alleen die vrijheid leidt tot vrije keuzen bij het 
menselijk handelen, 

Toelichting: 

De amendementen hebben tot doel duidelijker tot uitdruk  
king  te brengen dat democratie volgens D'66 veel meer is 
dan alleen een besliss-ings- of keuzemodel, dat het daar-
bij gaat om de menselijke ontplooiing in het algemeen 
met alle aspecten daaraan verbonden (onderwijs, gezond-
heid, wonen, inkomen enz.). 

AMENDEMENT nr. 45 

Voorstel 

In:Uitgangspunten voor denken en handelen van D'66', 
ad 1. Ten eerste, pag.19 laatste zin en pag.20 eerste 
zin: 

"Dat wil zeggen dat wij de gelijkwaardigheid erkennen van 
de door ieder individu of enige democratische politieke 
partij gehanteerde beginselen. EOn eis stellen wij dus 
wel aan de,beginselen van anderen, namelijk dat ook zij 
op hun beurt de opvattingen en ideeën van anderen res-
pecteren." 

vervangen door: 

Dat wil zeggen dat wij de door iedere democraat en demo-
cratische politieke partij gehanteerde beginselen eer-
biedigen. 

Toelichting: 

Aldus geformuleerd is het stellen van een (nadere) voor-
waarde (EOn eis , . . enz.) overbodig. 

Indieners: M. Prop e.a. 
Woordvoerder: M. Prop. 
Onderwerp: BOD 4, Beleidsprogram, grondslagen. 

Voorstel: 

In paragraaf 2, zevende alinea, de passage: 
"Niet-identieke mensen, met verschillende wensen en op-
vattingen, scheppen de pluriformiteit in onze samenle-
ving. Zo'n veelvormige samenleving komt beter tot afge-
wogen besluiten. Meer verscheidenheid van wensen geeft 
meer evenwaardige bronnen voor maatschappelijke ontwik-
keling. Een belangrijk deel van de creativiteit en dy- 
namiek in onze samenleving is hieruit afkomstig. 

vervangen door: 

D'66 beschouwt de verscheidenheid van mensen en opvattin- 
gen als een positief te waarderen goed. De partij ziet 
deze pluriformiteit tevens als voornaamste bron van maat-
schappelijke vernieuwing. Het aanvaarden of versterken 
van de verscheidenheid van mensen- vergroot de creativi 
teit en dynamiek in onze samenleving. 

Toelichting: 

Het amendement wil tot uitdrukking brengen dat menselijke 
verscheidenheid in zichzelf positief te waarderen is, 
d,w.z, niet alleen omdat dit tot een betere besluitvor-
ming zal leiden, 



AMENDEMENT nr. 46 

AMENDEMENT nr. 47 

Indieners: J. de Vries e.a.- 
Woordvoerder: J. de Vries. 
Onderwerp: grondslagen. 

Voorstel 

In "Uitgangspunten voor denken en handelen van D'66", 
ECD-4, pag.20, laatste alinea, de zin: 
"Internationaal denken en handelen mag niet uitsluitend 
gericht zijn op het nationale voordeel." laten vervallen 

Argumentatie: 

De zin suggereert dat er wèl in belangrijke mate aan 
ons eigen voordeel moet worden gedacht. Ze klinkt nega-
tief en. is in strijd met de voorgaande en aansluitende 
opmerkingen en waarschijnlijk (hopelijk) niet zo be-
doeld. 
Omdat de zin in de contextwaarin hij is geplaatst mak-
kelijk gemist kan worden en blijkbaar tot grote misver-
standen aanleiding kan geven, de zin laten vervallen. 

AMENDEMENT nr . 48 

Indieners: E. Nypeise.a. 
Woordvoerder: E. Nypels. 
Onderwerp: grondslagen, ECD 4, Beleidsprogram. 

Voorstel 

Pag.21, in 3.1, tweede alinea, de passage: 'D'66 is daar 
om van oordeel dat het politiek handelen gebaseerd dient 
te zijn op de in de paragrafen hiervoor beschreven globa 
le richtlijnen, die in het politieke samenleven aan de 
hand van de ontwikkelingen nader moeten worden uitgewerki 

ve rvang en door 

D'66 is daarom van oordeel dat het politiek handelen ge-
baseerd moet zijn op een ontwikkelingsstrategie met ac-
tiebeginselen, die aan de hand van de ontwikkelingen nad 
kunnen worden uitgewerkt of bijgesteld. 

Toelichting: 

Dit amendement is een uitvloeisel van het amendement op 
paragraaf 1, waarin wordt voorgesteld de bestaande aan-
duiding "actiebeginselen" te handhaven. De tekst is ont-
leend aan de thans nog geldende actiebeginselen. 

AMENDEMENT nr. 49  

Indieners: W.Zegveld e.a. 
Woordvoerder: W.Zegveld. 
Onderwerp: ECD-4, Beleidsprogram, grondslagen. 

Voorstel: 

In 3.5 (beginnend onderaan pag.21) de zin: 
"Productiviteitsverhoging in de productiesector is alleer 
nog toelaatbaar, Wanneer deze in het sociaal-culturele 
veld nieuwe ontplooiingsmogelijkheden biedt." 

Productiviteitsve'rhoging in de productiesector moet be-
schouwd worden als mogelijkheid èn voorwaarde om in het 
sociaal-culturele veld tot nieuwe ontplooiingsmogelijk- 
heden te komen. 

Toelichting: 

Deze amendenientstekst is ontleend aan de thans nog gel-
dende actiebeginselen en geeft de bedoelingen waarschijn-
lijk beter weer dan de tekst van het HB-voorstel welke 
onbegrijpelijk is. 

AMENDEMENT - nr. - 50 

Indieners: B,Timmers e.a. 
Woordvoerder: B. Timmers. 
Onderwerp: grondslagen, ECD-4, Beleidsprogramma. 

Voorstel 

In 3.5 ('pag.22, eerste alinea) na de zin: "In het licht 
van het voorgaande wil D'66 in de productiesector (in- 
dustrie- en dienstensector) onder meer streven naar". 
invoegen als vijfde liggende streepje: 
- versterking van de positie van de consument; 

Toelichting: 

Het is ongewenst deze passage uit de thans nog geldende 
actiebeginselen te laten vervallen, daarvoor neemt de 
consument in de filosofie en de uitwerking van ons Be-
leidsprogram een te belangrijke plaats in. 

Indieners: D.J. Broer, e.a. 
Woordvoerder: D.J. Broer, - 

Onderwerp: grondslagen. 

Voorstel 

In "Uitgangspunten voor denken en handelen van D'66", 
ad 2. Enkele belangrijke begrippen, ECD-4, pag.20, 
2de kolom, derde aiiîaa van onderaf: 

`De kwaliteit van een democratie staat of valt met de 
mate waarin zorg besteed wordt aan degenen die er (nog) 
niet volledig in kunnen participeren. 
Solidariteit is voor D'66 geen liefdewerk, geen betutte-
Tnd dictaat, geen stellingname in een onontkoombare 
klassestrijd. Solidariteit is en  houding uit respect 
voor de evenwaardige burger. Wanneer solidariteit de 
gelijkwaardigheid en zelfstandigheid van elke burger, 
niét als uitgangspunt neemt, mag zij geen solidariteit 
heten," 

vervangen door: 

In een democratie dient, naast vrijheid en gelijkwaar-
digheid, solidariteit leidend beginsel te zijn voor 
politiek en maatschappelijk handelen. Alleen solidari-
teit brengt de innerlijke tegenstelling die bestaat 
tussen vrijheid en gelijkwaardigheid tot een oplossing. 
Solidariteit doet vrije mensen beperkingen van hun Vrij-
heid aanvaarden en geeft uitdrukking aan de zorg en da 
verantwoordelijkheid die mensen voor elkaar behoren te 
hebben. Solidariteit eist met name zorg voor hen die 
(nog) niet volledig in de samenleving kunnen participe-
ren. Deze zorg heeft voor D'66 echter niet het karakter 
van liefdadigheid, een betuttelend dictaat, een stelling-
name in een onontkoombare klassenstrijd. Solidariteit 
is een houding uit respect voor de evenwaardige burger. 
Wanneer solidariteit de gelijkwaardigheid en zelfstan-
digheid van elke burger niet als uitgangspunt neemt, 
mag zij geen solidariteit heten. Solidariteit laat zich 
ook niet beperken tot bepaalde groepen of klassen uit de 
bevolking. Zij sluit identificatie met bepaalde belangen 
of eenzijdige behartiging daarvan uit. 

Toelichting: 

De nieuw voorgestelde tekst geeft een ruimere interpre-
tatie aan het begrip solidariteit dan de concept-tekst 
en ruimt er een grotere plaats voor in. 
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De ALV van D'66, in vergadering bijeen op 26 en 27 okto-
ber 1979 te Utrecht, 

van oordeel 

dat op grond van ons Beleidsprogram onophoudelijk en met 
kracht gestreefd moet worden naar een zo groot mogelijke 
beperking van het aantal kernwapens in de wereld en van 
hun rol in het veiTTTiTdsbeleid; 

overwegende 

- dat in de diskussie over de kernwapens ook in D'66 
verschillende opvattingen heersen, waarbij sommigen 
van mening zijn dat hun afwijzing van kernwapens tot 
geen andere konklusie kan leiden dan dat Nederland 
zich onmiddellijk, d.w.z. eenzijdig, kernwapenvrij 
moet maken, waarbij men hoopt dat dit als voorbeeld 
voor andere landen zal dienen en zo een internationaal 
ontwapeningsproces op gang kan brengen 

- dat sommigen van mening zijn dat weliswaar niet Neder-
land zich op eigen gelegenheid kernwapenvrij moet 
maken, maar dat kernwapens - ook los van konventionele 
ontwikkelingen - wel de wereld uit moeten en dat het 
Nederlandse beleid daarop moet worden gericht, waar-
bij meer moed en vindingrijkheid dan tot nu toe ge-
toond, aan de dag moet worden gelegd 

- dat sOmmigen ook benadrukken dat eenzijdige Nederland-
se kernontwapening ertoe zal leiden dat andere landen 
in West-Europa, waaronder West-Duitsland, de Neder-
landse atoomtaken zullen overnemen, terwijl naar hun 
mening de spanning tussen Oost en West vergroot zal 
worden en de samenhang van de NAVO onder druk zal ko-
men te staan als kernbewapening en konventionele be-
wapening niet als een geheel worden gezien, hetgeen 
mogelijk ernstige gevolgen zal hebben ten aanzien 
van de Amerikaanse betrokkenheid bij de veiligheid 
van Europa en een eventuele Europese kernmacht 

- dat deze laatsten tevens van oordeel zijn dat daarom 
het alternatief voor een eenzijdige Nederlandse kern-
ontwapening is het streven naar wapenbeheersings- en 
ontwapeningsafspraken tussen Oost en West; 

nr. 51  

Indieners: J.T. Knoop Pathuis e.a. 
Woordvoerder: J.T.Knoop Pathuis, 
Onderwerp: grondslagen. 

Voorstel 

Met instemming kennis nemende van het gestelde in par.3.4 
(pag.21 rechterkolom) dat zorgvuldig milieubeheer de 
grootst mogelijke prioriteit diënt te hebben, 
van mening zijnde dat deze prioriteit dan ook in de be-
leidsomschrijving in de laatste vijf regels van dit punt 
tot uiting dient te komen, 
stelt voor de laatste vijf regels aldus te wijzigen: 

Het beleid met betrekking tot onze industrie is in eerste 
instantie gebonden aan het zorgvuldige beheer van het 
bedreigde milieu en daarna aan het voorkomen of minima-
liseren van de aantasting van rentabiliteit en concurren-
tiemogelijkheden op de wereldmarkt. 

AMENDEMENT nr. 52  

Indieners: D.J. Broer e,a, 
Woordvoerder: D.J.  Broer, 
Onderwerp: grondslagen. 

Voorstel 

Par.3.5 Hoe nu verder? (Pag.22, derde alinea) 
-vermindering van de invloed van theoretisch specialis-
tische deskundigen en versterking van de rol van praktijk-
deskundigen 

vervan9en door: 
- het beter afstemmen van de activiteiten van theoretisch 

specialistische deskundigen op die van praktijkdeskun-
digen en het versterken van de rol van de laatsten. 

Toelichting: 

Het gaat er niet om de invloed van theoretisch-specialis-
tische deskundigen te verminderen, maar om de werkzaamhe-
den van dezen beter af te stemmen op die van praktijfrdes-
kundigen. 

AMENDEMENT 

Indieners: R. Kooman e.a.. 
Woordvoerder: R. Kooman. 
Onderwerp: grondslagen. 

Voorstel 

Par.3.5 'Hoe nu verder?' 2de zin (pag.21, onderste alinea) 
"In de eerste plaats is hierbij te denken aan de onver-
mijdelijke toepassing van arbeidsvervangende technieken, 
enz. " te vervangen door: 
In de eerste plaats is hierbij te denken aan de hoogst-
waarschijnlijk onvermijdelijke toepassing van arbeidsver-
vangende c.q. ondersteunende technieken, .... 

lOde regel: "Deze en dergelijke ontwikkelingen zullen de 
zwaarte van het werkloosheidsprob.leem in de komende jaren 
zeker niet verminderen." vervangen door: 
Deze en dergelijke ontwikkelingen zullen zeker consequen-
ties hebben voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit van 
het werk. 

Toelichting: 

In beide zinnen (zinsneden) wordt een conclusie weergege-
ven m.b.t. een problematiek (nieuwe ontwikkelingen in de 
automatisering) die zi -h ncg geheel en al in het onder-
zoekstadium bevindt. 

27  

AMENDEMENT 

I, dieners: D.J. Broer e.a. 
Woordvoerder: D.J. Broer. 
Onderwerp: grondslagen. 

Voorstel 

Par.3.5 'Hoe nu verder? (pag.21 rechterkolom onderaan) 
de zin: "I6 de tweede plaats noopt de energiecrisis tot 
ingrijpende wijzigingen in ons productiestelsel en in 
onze consuniptiepatronen, waarbij D'66 niet alleen wil 
streven naar een systematische aanpak van de ontwikkeling 
van alternatieve energiebronnen, maar evenzeer aan het 
bevorderen van besparingen op het energieverbruik.' 

In de tweede plaats nopen de energiecrisis en de schaar-
ste aan grondstoffen tot ingrijpende wijzigingen in ons 
productiestelsel en in onze consumptiepatronen, waarbij 
D'66 niet alleen wil streven naar een systematische aanpak 
van de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen en 
productiemethoden, maar tevens de verspilling van energie 
en grondstoffen wil tegengaan. 

Toelichting: 

Naast energie vragen ook (andere) grondstoffen alle aan-
dacht. Daarbij dienen niet slechts besparingen nagestreefc 
te worden maar moet een eind worden gemaakt aan de regel-
rechte verspilling van energie en grondstoffen. 

AMENDEMENT / 

nr. 53  



- 

t  

voorts overwegende 

- dat de Nederlandse regering in december een besluit 
zal moeten nemen over haar houding ten aanzien van de 
modernisatie en uitbreiding van de middellange-af-
stands kernwapens van de NAVO in Europa na de invoe-
ring van de nieuwe Russische middellange-afstands 
wapens 

- dat hierbij tevens aan de orde zal komen de vraag of 
de NAVO deze modernisatie en uitbreiding zal kunnen 
inpassen in het streven naar internationale wapenbe-
heersingsafspraken ten aanzien van deze wapens en 
naar het terugdringen van het aantal en de rol van de 
taktische kernwapens in Europa en de vraag of de Ne- 
derlandse regering deze modernisatie en uitbreiding 
niet onmiddellijk en volledig moet afwijzen; 

van mening 

- dat deze zaak alleen in breed verband aan de orde ka 
komen en niet los van het totale defensiebeleid kan 
worden bezien 

- dat zoveel mogelijk ruimte moet worden geschapen voor 
een diepgaande diskussie in de partij ten aanzien van 
deze uitermate belangrijke zaak 

- dat de Tweede Kamer-fraktie bij haar standpuntbepaling 
op de hoogte dient te zijn van de opvattingen binnen 
de partij over deze zaak; 

Besluit 

de ALV van 26 en 27 oktober 1979 te schorsen en op 
december 1979 met één dag voort te zetten, zodat over 

de kwestie van modernisatie van de middellange-afstands- 
kernwapens in Europa en over het totale defensiebeleid 
van 066 een grondige diskussie en afgewogen besluit-
vorming kunnen plaatsvinden; 

besluit voorts 

dat op grond van de standpuntbepaling opA, december 1979 
het Beleidsprogram zal worden aangepast, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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nr. 31  

Indieners : Piet van Baarsel e.a. 
Woordvoerder: Piet van Baarsel 
Onderwerp : Energie 

De ALV van 066 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

dat het van belang is dat de Nederlandse consument zich 
bewust wordt welke hoeveelheden energie voor de ver-
vaardiging van produkten nodig is, 

verzoekt de D'66-fracties in de Tweede Kamer en het 
Europees Parlement 

te bevorderen dat bij de etikettering van verbruiks-
goederen een aanduiding wordt gegeven van de bij de 
produktie cumulatief toegevoegde energie, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr.-32 

Indieners : regio Zeeland 
Woordvoerder: P.  Scheele  
Onderwerp : Energie 

De ALV van 066 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

dat door de Nederlandse overheids- en  semi -overheids-
lichamen geld wordt gegeven aan energieonderzoek, 

dat van die gelden 46,3 % gaat naar onderzoek inzake 
kernsplijting, 10,6 f gaat naar onderzoek inzake kern-
fusie, 11,0 % gaat naar onderzoek inzake fossiele 
brandstof en slechts 8,5 % resp. 5,2 % naar onderzoek 
inzake besparing respektievelijk zon en wind energie, 

dat  semi-overheidslichamen geneigd kunnen zijn op grond 
van foutieve criteria onderzoeksgelden beschikbaar te 
stellen aan energievormen, 

dat de voordelen ten aanzien van kernfusie, besparingen 
en zon en wind energie zeer groot kunnen zijn; 

is van oordeel 

dat er een onevenwichtigheid bestaat in de verdeling 
van gelden t.b.v. onderzoek tussen de diverse energie-
vormen, 

dat alleen de Nederlandse overheid verantwoordelijk 
moet zijn voor het verstrekken van onderzoeksgelden; 

verzoekt de Tweede Kamer fractie van D'66 

er in de regering op aan te dringen dat: 
1. er meer evenwichtige verdeling komt van overheids-

gelden ten behoeve van energieonderzoek waarin met 
name relatief meer gelden ter beschikking worden 
gesteld voor onderzoek naar kernfusie, besparingen 
en zon en wind energie, 

2, slechts de overheid en geen  semi-overheidslichamen 
(KEMA, energieproducenten) gelden ter beschikking 
stelt voor diverse energievormen, 

en gaat over tot de orde van de dag, 

MOTIE 

Indieners : regio Zeeland 
Woordvoerder: J,v.d. Reijdt 
Onderwerp : Energie 

De ALV van 066 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

dat in Rijswijk een proef wordt genomen met stegdoppel-
platen ten behoeve van de tuinbouw onder glas. 

dat stegdoppeiplaten in Duitsland worden gefabriceerd. 

is van oordeel 

dat Nederland op het gebied van de besparingsindustrie 
een toonaangevend land zou moeten zijn, 

besluit,  

dat de hoogste prioriteit moet worden toegekend aan de 
besparingsindustrie en de industrie die uit afval 
alcohol maakt, 

dat zo groot mogelijke subsidies moeten worden gegeven 
aan de besparingsenergie, 

dat bij het beperken van het energieverbruik in Neder-
land waar nodig een uitzondering moet worden gemaakt 
voor de besparingsenergie, 

MOTIE 
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verzoekt de Tweede Kamer fractie van D'66 met klem 
zich voor de uitvoering van dit besluit in te spannen, 

en gaat over tot de orde van de dag 

MOTIE nr.-34 

Indieners : regio Zeeland 
Woordvoerder: J. v.d. Reijdt 
Onderwerp : Energie 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

dat bij gebruik van  gasohol  minder lood aan benzine 
behoeft te worden toegevoegd, 

dat bij gebruik van  gasohol  de uitstoot aan CO en  SO  2 
kleiner is dan bij het gebruik van benzine, 

dat volgens een bericht in de NRC minister Van der Stee 
heeft gezegd dat het gebruik van alcohol in benzine 
zinloos is, 

dat de olieprijs voortdurend stijgt, 

dat een milieuvriendelijk proces de voorkeur heeft boven 
een kwalitatief minder proces, 

is van oordeel 

dat de uitspraak van minister Van der Stee dient te 
worden heroverwogen, 

verzoekt de Tweede Kamer fractie van D'66 

dit oordeel aan de regering ter kennis te brengen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 

Indieners : Anton van Lijssel  ea.  
Woordvoerder: Anton van Lijssel 
Onderwerp : Energie 

De ALV van D66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

dat de beschikbare energie zo zuinig mogelijk moet 
worden gebruikt, 

dat de opwekking van elektriciteit enorme hoeveelheden 
fossiele brandstof vereist, 

dat een elektriciteitscentrale een grote belasting 
voor het milieu betekent, 

dat de producenten en leveranciers van elektriciteit 
een monopoliepositie innemen, waarbij het winstoogmerk 
een belangrijke plaats inneemt, 

dat de elektriciteitsvoorziening wordt geregeld door 
diverse samenwerkingsverbanden van een aantal gemeenten 
en provincies, 

dat daarop de eigen inwoners en hun vertegenwoordigers 
nauwelijks en de overige inwoners van Nederland geen 
enkele invloed hebben, 

dat de gezamenlijke elektriciteitscentrales overkoepeld 
worden door een soort gemeenschappelijke regeling op 
landelijk niveau: de Samenwerkende Elektriciteits-
produktiebedrijven N.V. (S.EP), 

is van oordeel  

dat de gehele elektriciteitsvoorziening onder direkte 
verantwoordelijkheid en kontrole van rechtstreeks en 
demokratisch gekozen vertegenwoordigers dient plaats te 
vinden, 

verzoekt de Tweede Kamer fraktie 

hiertoe de nodige stappen te ondernemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 

De problemen rond de voorgenomen bouw van een nieuwe 
centrale te Dordrecht ten behoeve van de elektriciteits-
voorziening voor Noord-Brabant en Zuid-Holland maken 
duidelijk dat het hier niet meer gaat om een zaak van 
gemeentelijk belang. 
De verantwoordelijkheid voor het al dan niet bouwen van 
een dergelijke supercentrale kan niet langer bij de 
gemeenteraadsleden worden gelegd, temeer omdat deze 
over onvoldoende informatie kunnen beschikken en geen 
enkele invloed hebben op alternatieve mogelijkheden, 
b.v, de bouw in een andere gemeente, van kleine cen-
trales ter benutting van de afvalwarmte. 

MOTIE nr36 

Indieners : Piet van Baarsel e.a. 
Woordvoerder: Piet van Baarsel 
Onderwerp : Kernenergie 

De ALV van D66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

dat in de toekomstige energievoorziening de mate van 
beschikbaarheid van duurzame, voor het milieu en voor 
de maatschappij aanvaardbare energievormen bepalend 
moet zijn voor het energieverbruik, 

dat, zolang problemen rond radio-aktief afval en veilig-
heid niet- volstrekt toereikend zijn opgelost, niet kan 
worden uitgegaan van een verdere bijdrage van kern-
energie aan onze energievoorziening (dit geldt in ver-
sterkte mate voor een dicht bevolkt land met intensief 
bodemgebruik als het onze), 

is van mening 

dat daarom een uiterst effectief energiebesparingsbeleid 
moet en kan worden gerealiseerd dat de ruimte schept om: 
- aan het uitstel van verdere toepassing van kernenergie 

strikt de hand te houden, 
- een uiterste inspanning te leveren voor het ontwikke-

len en introduceren van andere energiebronnen, 
- ons economisch bestel blijvend af te stemmen op een 

laag gebruiksscenario, 

is voorts van mening 

dat ook in Europees verband ta.v, de verdere toepassing 
van kernenergie de uiterste terughoudendheid geboden is, 

dat in ieder geval krachtig stelling moet worden genomen 
tegen het realiseren van nucleaire projecten in dicht-
bevolkte gebieden in Europa, 

dringt er bij de D66-fracties in het Europees Parlement. 
de Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraden 
op aan 

alles in het werk te stellen om in het beleid aan deze 
opvatting recht te doen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

nr, 35  
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MOTIE 

Indieners : P.A. van den Brandhof e.a. 
Woordvoerder: J. Vis 
Onderwerp : Kernenergie 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

dat in de toekomstige energievoorziening de mate van 
beschikbaarheid van duurzame, maatschappelijk aanvaard-

bare energievormen maatgevend moet zijn voor het 
energieverbruik, 

van oordeel 

dat de aan kernenergie verbonden problemen en risikos 
zo ver van een oplossing verwijderd zijn, .dat kern-
energie naar huidig inzicht niet kan worden aangemerkt 
als een aanvaardbare energievorm, 

spreekt als haar mening uit 

- dat daarom vooralsnog niet kan worden uitgegaan van 
een bijdrage van kernenergie aan onze toekomstige 
energievoorziening, 

- dat ook iedere aktiviteit die, direkt of indirekt, 
een stap is in de richting van zon bijdrage moet 
worden afgewezen, 

- dat met hoge prioriteit moet worden gewerkt aan: 
1. het realiseren van een uiterst effektief energie- 

besparingsbeleid, 1 11 
2. het blijvend afstemriien van ons ekonomisch bestel 

op een laag gebruiksscenario, 
3. het ontwikkelen en introduceren van maatschappe-

lijk aanvaardbare energievormen, 

dringt er bij de D66-ers in vertegenwoordigende 
lichamen op aan 

zich ervoor in te spannen dat in het beleid aan deze 
opvatting zoveel mogelijk recht wordt gedaan, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr. 39 

Indieners : D.J. Ligterink e.a. 
Woordvoerder: D.J. Ligterink 
Onderwerp : Kernenergie 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

dat aan de kernenergie verbonden problemen en risiko's 
voor maatschappij en milieu te groot zijn, 

is van mening 

dat daarom niet kan worden uitgegaan van een bijdrage 
van kernenergie (t.g.v. kernsplitsing) aan onze toekom-
stige energievoorziening, 

verzoekt de D'66-frakties in het Europees Parlement, 
de Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraden 

om in het beleid aan deze opvatting recht te doen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr.40 

Indieners : Peter de Jong e.a. - 

Woordvoerder: Peter de Jong 
Onderwerp : Kernenergie 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

dat de onlustgevoelens ten aanzien van de toepassing 
van kernenergie in korte tijd snel zijn toegenomen, o.a. 
door de gebeurtenissen in de kerncentrale te  Harrisburg  
in de Verenigde Staten, waardoor er nieuw inzicht is 
gekomen in het gevaar dat kernenergie met zich meebrengt, 

is van oordeel 

dat de huidige afwijzende houding van D66 t.a.v. de 
opslag van radio-aktief afval in zoutkoepels en de bouw 
van nieuwe kerncentrales, verder moet worden aangevuld, 

en spreekt zich uit 

MOTIE nr.-38 

Indieners : B.S. Wilpstra e.a. 
Woordvoerder: Jan Apotheker 
Onderwerp : Kernenergie 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

dat kernenergie een energiebron is, waaraan op dit 
moment grote bezwaren kleven, waarbij maatschappelijke 
consequenties (b.v. bewaking), veiligheid en opslag van 
radio-aktief afval de grootste problemen vormen, 

dat op dit moment het risico verbonden aan het gebruik 
van kernenergie onaanvaardbaar groot is, 

besluit 

ook indien praktische toepassing van kernenergie nodig 
zou zijn, toepassing van kernenergie af te wijzen tot 
dat de problemen rond kernenergie zijn opgelost, 

en gaat over tot de orde van de dag.  

tegen alle toepassing van kernenergie in Nederland en 
tegen deelname van de Nederlandse overheid aan kern-
energie-projecten in het buitenland (behoudens zuiver 
wetenschappelijk onderzoek) zolang er onvoldoende 
garanties zijn voor onze veiligheid en voor die van 
onze kinderen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr. 41 

Indieners : B.S. Wilpstra e.a. 
Woordvoerder: Jan Apotheker 
Onderwerp : Kernenergie 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

constaterende 

dat in het europees programma in artikel 3.11.D. de 
indruk wordt gewekt als zou D'66 in europees verband 
een minder stringente afwijzing van kernenergie voor-
staan dan in Nederland, 

overwegende 

dat een dergelijk verschil in standpunt niet acceptabel 
is, 



MflTT r nr. 42  

Indieners : regio Zeeland 
Woordvoerder: E.J. Grootaarts 
Onderwerp : Kernenergie 

bes] uit 

artikel 3.11.D, van het europees programma te schrappen 
en draagt het HB op het artikel te herschrijven in die 
zin dat in europees verband een zelfde standpunt wordt 
ingenomen tegenover kernenergie als in Nederland, 

MOTIE 

Indieners : B.S. Wiipstra e.a. 
Woordvoerder: Jan Apotheker 
Onderwerp : Kernenergie 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

dat energieopwekking door middel van atoomsplitsing 
zeer vergaande veiligheidswaarborgen vereist, 

dat deze vorm van energieopwekking voorshands vrijwel 
onoverkomelijke afvalproblemen schept welke waarschijn-
lijk in de nabije toekomst niet zullen worden opgelost, 

dat beslissingen overnucleaire technologie primair van 
landelijk en internationaal belang zijn, 

dat beslissingen over het voortbestaan van de kern-
centrale Borssele pas genomen moeten worden na afloop 
van de Brede Maatschappelijke Discussie, 

dat stopzetting van de kerncentrale Borssele zeer 
nadelige invloeden heeft op de financiële positie van 
de provincie Zeeland, 

besluit 

de statenfractie van 066 in Zeeland te adviseren het 
voortbestaan van de kerncentrale Borssele te accepteren, 
mits: 
a. een voortdurende en gewapende bewaking van het 

object wordt gegarandeerd, 
b. een nationale of Europese onafhankelijke en perio-

diek wisselende procesbewaker in het vooruitzicht 
wordt gesteld, 

C. geen wezenlijke uitbreiding aan de functie van de 
centrale wordt gegeven en de kapaciteit van de 
opslagmogelijkheden van splijtstofelementen maximaal 
wordt uitgebreid tot 240 elementen, 

d. niet getracht moet worden het voortbestaan van de 
centrale langer te rekken dan strikt noodzakelijk is 
(1990), 

e, de energieproductie, mede gezien de amoverings-
kosten, ekonomisch verantwoord blijft, 

besluit tevens 

op het volgende partijcongres het standpunt over het 
gebruik van kerncentrales te formuleren, 

besluit voorts 

de D'66 fracties in de Tweede Kamer en het Europees 
Parlement te verzoeken: 
a. het bovengenoemde, aan voorwaarden gebonden stand-

punt over de kerncentrale in Borssele over te nemen, 
b. te bevorderen dat op Europees gebied en nationaal 

gebied een onafhankelijk instituut wordt gevormd, 
dat tot taak krijgt - met steeds wisselende mensen - 

het op een juiste wijze funktioneren van de proces-
bewaking van kerncentrales en andére potentieel 
gevaarlijke objekten, te kontroleren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Voorstel: HB-resolutie  II,  punt 4: 
dat de 'Brede Maatschappelijke Discussie 

pas dan een volwaardige bijdrage aan de besluitvorming 
kan leveren wanneer ook de maatschappelijke en econo-
mische uitgangspunten en implicaties van het te voeren 
energiebeleid onderwerp -van -discussie zijn" 

vervangen door: 
"dat de Brede Maatschappelijke Discussie pas 

dan een volwaardige bijdrage aan de besluitvorming kan 
leveren wanneer ook de maatschappelijke en economische 
uitgangspunten en implicaties de democratisering van 
de energievoorzieningen, de bestaande kerncentrales en 
de verrijkingsfabrieken- de alternatieven voor energie-
voorzieningen onderwerp van discussie zijn." 

toevoegen een nieuw punt: 
"dat alvorens de Brede Maatschappelijke Dis-

cussie wordt gestart de uitgangspunten waarover gedis-
cussieerd zal worden parlementair behandeld en vastge-
steld worden." 

Toelichting: Democratisering energievoorzieningen: - - 
Wezenlijke kenmerken van democratisering zijn onder 
meer: dat aan het gehele volk invloed op de regering - 

wordt toegekend, ten aanzien van de energievoorzie-
ningen geldt geen democratische besluitvorming. 
De markt van energiedragers is veelal in handen van 
particuliere maatschappijen. Het beheer wordt gevoerd 
door semi-overheidsinstellingen die binnen hun statuten 
veelal oligarchische clausules hebben opgenomen, ten 
aanzien van wezenlijke besluiten. - 

Bestaande kerncentrales verrijkingsfabriek te Almelo 
Alternatieven voor energievoorzieningen. 
Deze punten spreken voor zichzelf: 
Volgens de nota opzet Brede Maatschappelijke Discussie 
is het in laatste instantie de zgn stuurgroep (3 on-
afhankelijke personen) die, gegeven haar onafhanke-
lijke positie de concrete uitwerking van de Maatschap-
pelijke discussie bepaalt. De parlementaire invloed op - 

de bepalingen van de uitgangspunten waarover wordt - 

gediscussieerd, is op deze wijze zeer gering. - 

De ALV van 066 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

dat kernenergie een energiebron is, waaraan op dit 
moment grote bezwaren kleven, waarbij maatschappelijke 
consequenties (b.v. bewaking), veiligheid en opslag 
van radio-aktief afval de grootste problemen vormen, 

dat de kerncentrale in Borssele dagelijks radio-aktief 
afval produceert waarvan het probleem van de opslag 
nog niet opgelost is, 

dat de energievoorziening van deze centrale overgeno- 
men kan worden door andere centrales, 

spreekt zich uit 

voor de sluiting van deze centrale, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

AMENDEMENT 

Indieners : regio Zeeland 
Woordvoerder: P.  Scheele  
Onderwerp- : Energie 



Indieners: P,J,Schreuder e.a. 
Woordvoerder: P.J. Schreuder 
Onderwerp: drempel kandidatén partijvoorzitter 

De ALV van D66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

van mening 

dat in de huidige situatie de drempel voor het partij-
voorzitterschap gezien de inhoud van de funktie te 
hoog is, 

overwegende 

dat tht voor een democratische partij een ongewenste 
situatie is, 

draagt het hoofdbestuur op, 

met voorstellen te komen om aan deze situatie een 
eind te maken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr. 45 

Indieners: regio Utrecht 
Woordvoerder: A. Bestean 
onderwerp: kandidaten partijvoorzitter \' 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende: 

- dat in beginsel het bekleden van iedere funktie bin-
nen en/of ten behoeve van D66 voor iedere D66-er 
toegankelijk moet zijn 

- dat belemmeringen die dit onmogelijk maken, zoveel 
mogelijk dienen te worden opgeheven 

constaterende 

- dat het partijvoorzitterschap van D66 grote finan-
ciële offers vraagt van degene, die deze funktie be-
kleedt, en bovendien deze funktie zich - in het al-
gemeen - moeilijk laat verenigen met een volledige 
dagtaak elders 

- dat dit voor diverse partijleden belemmeringen zijijn 
om zich voor deze funktie beschikbaar te stellen 

besluit 

het hoofdbestuur op te dragen een nader onderzoek in 
te stellen naar de mogelijkheden om het partijvoor-
zitterschap - en eventueel andere daarvoor in aanmer-
king komende funkties - bezoldigd te doen zijn en zijn 
bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering te rappor-
teren,  
em  gaat over tot de ot,de van de dag - 

MOTIE nr. 46 

Indieners: mevr.K. van Doesen-Dijkstra  - 
Woordvoerder: mevr. K. van Doesen-Dijkstra 
Onderwerp: verkiezingsprocedure partijvoorzitter 

De ALV van D66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979 

overwegende 

dat de vervulling-van de funktie van partijvoorzitter, 
evenals de vervulling van de funktie van kamerlid 
voor D66, van doorslaggevend belang is voor het ge- 
zicht naar buiten van D'66, 
dat het terecht is dat de vaststelling van de kandi- 
datenlijst voor Kamerverkiezingen niet wordt overge-
laten aan bet oordeel van een ALV, doch wordt onder-
worpen aan een poststemming onder alle leden, 
dat; gezien het voorgaande, het op z ' n minst overwe- 
ging verdient om de partijvoorzitter in het vervolg  

ook per poststemming te kiezen, 

draagt het hoofdbestuur op 

een voorstel tot wijziging van artikel 19.2 van het 
Huishoudelijk Reglement op het voorjaarscongres in 1980 
in bovengenoemde zin in te dienen ofwel de verkiezings-
procedure voor de partijvoorzitter te agenderen op ge-
noemd congres. 

en gaat over tot de orde van d  dag. 

MOTIE nr. 47 

Indieners: B.S. Groen e.a. 
Woordvoerder: B.S. Groen 
Onderwerp: funktie partijvoorzitter 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht oi 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende dat 

de funktie van partijvoorzitter een bijzonder zware 
funktie is, die veel tijd en geld vergt van de persoon 
in kwestie, 

verder overwegende dat 

door de groei van D'66 deze funktie nauwelijks meer 
nâást een normale werkkring kan worden uitgeoefend, 

verzoekt het hoofdbestuur van D66 een kommissie in het 
leven te roepen; die een onderzoek zal kunnen instellen 
teneinde de mogelijkheden te bekijken die er bestaan, 
of kunnen worden gevonden, om o.a.  bovengenoemde funktie 
een zgn. bezoldigde funktie te doen worden 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr. 48  

Indieners: regio Gelderland 
Woordvoerder: A. Muis 
Onderwerp: lidmaatschap Dagelijks Bestuur 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

- dat het lidmaatschap van het dagelijks bestuur van de 
partij en in het bijzonder het voorzitterschap een 
tijd- en (mede daardoor) geldverslindende inzet ver- 
eist 

- dat als gevolg daarvan slechts personen in een zeer 
uitzonderlijke positie, niet alleen wat betreft hun 
gaven van hart en verstand, maar ook wat betreft in-
komen en beschikbare tijd, zich redelijkerwijs kandi-
daat kunnen stellen voor dergelijke funkties 

- dat de±e omstandigheid onaanvaardbaar is vanuit demo-
cratisch oogpunt 

draagt het hoöfdbestûur op, zonodig in overleg met ande-
re partijenen de overheid, overeen jaar een regeling 
aan de Algemene Ledenvergadering voor te leggen, die aan 
deze onaanvaardbare omstandigheid een einde maakt, 

enaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE I - nr, 49 

Indieners: E.F. Berkhout e.a. 
Woordvoerder: E.F. Berkhout 
Onderwerp: Dagelijks Bestuur 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979 

overwegende 

- Voor D66 is demokratisering van de macht een belang-
rijk programmapunt. Dit komt o.a. tot uiting in het 
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tegengaan van een kumulatie van (politieke) 
funkties, 

- D66 als vierde stroming neemt een volwaardige 
plaats in in het politieke leven in Nederland; 
Dit houdt in dat D'66 een evenredig aandeel vraagt 
bij benoemingen in ambten meteen politieke achter-
grond, zoals b.v, commissaris der Koningin en burge-
meester. 
Dit houdt ook in dat 066 deze ambten serieus wil 
vervullen, met de objektiviteit die bij deze ambten 
hoort en niet de inzet die deze ambten vragen 

Is van oordeel 

- dat het lidmaatschap van het dagelijks bestuur-niet 
verenigbaar is met de ambten commissaris der 
Koningin en burgemeester 

Verzoekt het hoofdbestuur 

op de volgende ALV een voorstel tot aanpassing van 
het Huishoudelijk Reglement in deze zin te doen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 

Indieners : P. Fokkink e.a. 
Woordvoerder: P. Fokkink 
Onderwerp :,Kernbewapening 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, - 

- - 

overwegende dat - - 

a. de problemen van Vrede en Veiligheid, en de  (on)  
mogelijke rol van kernwapens daarbij, niet uitslui-
tend vanuit militair-technische gegevens en beschou- 
wingen mogen worden bezien, - 

b. de problemen van Vrede en Veiligheid in West-Europa 
niet slechts vanuit het beperkte kader van de OOST-
WEST verhouding, te weten Sovjet-Unie versus Verenig-
de Staten dan wel Warschau-Pakt versus NAVO, mag 
worden bezien, - 

gelet op - 

het advies van de Adviesraad d.d. 29 september 1979 om 
zo spoedig mogelijk en liefst binnen drie maanden na  - 
de najaars-ALV van 1979 een studiedag te organiseren 
over Vrede, - Veiligheid en Kernwapens, - 

-van oordeel zijnde 

dat voor een goede diskussie op bedoelde- studiedag het 
gewenst is dat naast de reeds beschikbare diskussie-
nota van de SWB-subgroep Defensie (Vrede, Veiligheid en 
Kernwapens) op-  grond van bovenstaande overwegingen een 
aanvullende nota over een te ontwikkelen vredes- en 
veiligheidsbeleid in internationale verhoudingen" wordt 
geleverd, 

tevens van oordeel zijnde - 

dat het vraagstuk van vrede en veiligheid in interna-
tionale verhoudingen de permanente aandacht mede van 
D'66 behoeft, - 

nodigt het HB uit - - - 

1, in overleg niet de SWB een permanente werkgroep 
"Vrede en Veiligheid in Internationale Verhoudingen" 
in te stellen, 

2. deze werkgroep als eerste opdracht -te geven de 
diskussienota van de SWB-subwerkgroep Defensie aan 
te vullen op andere dan militair-technische beschou-
wingen en met een breder perspectief dan de Oost- 
West verhouding, 

- 

en gaat over tot de orde van de dag;  

MOTIE - 
-
---a nr. 51 

Indieners : G.P. Hoekendijk e.a. 
Woordvoerder: G.P. Hoekendijk 
Onderwerp : Kernbewapening 

De ALV van D66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

van mening dat - 

het ontwikkelen, bezitten en de bereidheid tot het 
februiken van kernwapens afgewezen moet -worden als 
zijnde in strijd met de fundamentele menselijke waar-
digheid en de rechten van de mens, 

stelt de Tweede Kamer fraktie voor 

haar beleid op de intentieverklaring af te stemmen, 

stelt -het HB voor - 

de discussienota Vrede, Veiligheid en Kernwapens, 
voortgekomen uit de werkgroep Buitenland en Defensie, 
te laten aanvullen door een rapport waarin bovengenoem-
de mening wordt uitgewerktnaar een vredes- en veilig-
heidsbeleid in het kader van de internationale- verhou- 
dingen, en - 

hiermede -  een discussie in de partij op gang te brengen 
over deze problematiek en hierover binnen drie maanden - 

een deelcongres te organiseren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

nr. 52  

Indieners : Regio Noord-Brabant - - 

Woordvoerder: Nico Schoof 
Onderwerp : kernbewapening - 

De ALV van 066 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overweqende dat 
- over het vraagstuk van de kernbewapening een aktu- -  

eel  partijstandpunt ontbreekt - 

- het gezien de aard van deze hoogstzorqwekkende pro-
blematiek toch zeer gewenst is, dat spoedig een 
standpunt wordt- ingenomen - - - 

- de adviesraad tijdens haar vergadering van 29 sep-
tember  ii,  ook geen duidelijkheid over dit onder- 
werp heeft kunnen verschaffen, - 

besluit 

het hoofdbestuur uit te nodigen te bevorderen dat vóór 
1 januari 1980 een aktueel en duidelijk standpunt van 
066 over de kernbewapening is ingenomen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE - - - nr. 53 

Indieners : P. Fokkink -  e.a. 
Woordvoerder : P. Fokkink 
Onderwerp: vrede, veiligheid en kernwapens - 

De ALV van -D66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende dat 066 
a, van haar ontstaan af met betrekking tot het buiten-
lands beleid kreatieve en baanbrekende voorstellen 
heeft gedaan en problemen aan de orde gesteld, die in 
andere partijen met feitelijke of mogelijke regerings-
verantwoordelijkheid nog onbespreekbaar waren, 
b. zich aanspreekbaar acht voor 'demokratie als ethisch 
houding', waarbij onder andere de menselijke waardig-
heid en onderlinge verdraaqzaamheid aan de orde zijn, 

MOTIE 



c. zich aanspreekbaar acht voor internationale ge-
richtheid , waarbij onder andere zelfbeschikkings-
recht, rechten van de mens en gevolgen van nationale 
beslissingen voor internationale verhoudingen aan de 
orde zijn, 
d. zich aanspreekbaar acht voor 'toekomstgerichtheid', 
waarbij aan iedere nieuwe generatie een zo groot moge-
lijke kans moet worden gegeven zelf hun wijze van sa-
menleven te kunnen bepalen, 

van oordeel zijnde dat 

A. de kernbewapening- zich na WO-II  zodanig heeft on-
wikkeld, dat de bereidheid om deze bewapening te ge-
bruiken uiteindelijk altijd tot vernietig ing en ver-
woesting met grote delen van de wereld moet leiden, 
omdat de integratie van taktische mèt strategische 
kernbewapening géén beheersbare overgang toestaat. 

B. in geen periode van de geschiedenis het aantal oor- 
logen, inclusief grote als 'Korea' -'Vietnam - 'Mid- 
den Oosten', zo groot is geweest als juist in de pe-
riode van de kernbewapening 

C. de bereidheid kernwapens te gebruiken tevens de be-
reidheid inhoudt 'het andere volk' te willen vernieti-
gen en hun voortbestaan generaties lang te willen ont-
wrichten, 

D. dat géén doel dié bereidheid rechtvaardigt, dan wel 
kan of mag rechtvaardigen, 

tevens van oordeel zijnde dat 

een uitspraak van D'66-ALV het ontwikkelen en bezitten 
van kernwapens, en de bereidheid die te gebruiken, als 
strijdig met de fundamentele menselijke waardigheid 
en, de rechten van de mens te beschouwen 
niet betekent dat D'66 

- onmiddellijk uitzetting uit Nederland van 
de kernwapens eist 

- Nederland uit de nucleaire NATO wil heb-
ben 

- niet mag samenwerken in parlement en re-
gering met partijen die haar standpunt 
dienaangaande niet delen 

maar wèl betekent dat 066 zich verplicht in parlement, 
regering en internationale organisaties een zodanig 
vredes- en veiligheidsbeleid te ontwikkelen, dat daarin 
kernwapens binnen afzienbare termijn, geen rol meer 
spelen, 

besluit zich als volgt uit te spreken: 

1. 066 wijst het ontwikkelen en bezitten van kernwa-
pens, met de bereidheid die te gebruiken, af als 
strijdig met de fundamentele menselijke waardigheid 
en de rechten van de mens 

2. 066 verplicht zich een vredes- en veiligheidsbeleid 
te ontwikkelen, waarin kernwapens geen rol spelen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

nr. 54  

Indieners: H. van Oorschot e.a. 
Woordvoerder: H. van Oorschot 
Onderwerp : kernbewapening 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

- dat ondanks onderhandelingen tussen en toezeggingen 
van de grote militaire machtsblokken de bewapenings-
wedloop vrijwel onvdrniinddrd voortgaat en de omvang 
van de wapenarsenalen steeds minder in verhouding 
komt te staan tot het te dienen doel; 

- dat het belang van de kernbewapening ip dit geheel 
zeker niet aan het verminderen is en dat ook het 
zicht daarop ontbreekt als niet met meer moed en vin-
dingrijkheid aan de afschaffing van de kernbewapening 
wordt gewerkt; 

van mening: 

dat de waarde van een beschaving mede is af te meten 
aan de methoden die men bereid is te hanteren ter ver-
dediging ervan en dat in dit licht kernbewapening met 
afkeer dient te worden bezien; 

- dat één van de meest duidelijke bewijzen van het niet 
funktioneren van demokratie hierin ligt, dat ondanks 
de opvattingen van individuele burgers in de wereld 
tegenover elkaar, mogendheden de bewapening als iets 
vanzelfsprekendervaren en daarnaar handelen; 
dat bij het zoeken naar wegen uit deze impasse de 
kernbewapening eeneerste zorg is, omdat kernbewape-
ning de konventionele wapens in zinloze en afschuwe-
lijke vernietigingskracht verre overtreft; 

spreekt uit, 

- dat in ons Beleidsprogram sterker de maatschappelijke 
onrust over de kernbewapeningswedloop moet doorklinken 
dan thans het geval is; 

- dat mede daarom de defensiepassages in ons Beleidspro-
gram dienen te worden herzien; 

- dat in deze herziening moet worden verwoord dat het met 
moed en verve werken aan de afschaffing van de kern-
bewapening een essentieël onderdeel vormt van een ver-
nieuwend D'66defensie5e1eid; 

- dat in deze opvatting de modernisering vaneen neej 
van) het kernwapenarsenaal en/of de uitbreiding ervan 
in het geheel niet passen; 

- dat daarmee in dit stadium geen uitspraak wordt ge-
daan over het NAVO-lidmaatschap. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 

Indieners: J.F. dansen van Tuikwerd e.a. 
Woordvoerder: J.F. Jansen van Tuikwerd 
Onderwerp: modernisering kernwapens 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

van oordeel dat 

(mede gehoord de uitlatingen van de heer Breznjew om-
trent eventuele terugtrekking van Russische kernwapens) 
geen besluit omtrent de modernisering van het kernwapen-
arsenaal van de Natolanden in Europa genomen dient te 
worden, alvorens nogmaals wordt getracht met de Sowjet-
unie tot overeenstemming te komen omtrent het terugtrek-
ken van kernwapens, 

verzoekt het Hoofdbestuur 

te willen bevorderen dat de problemen van de modernise-
ring van de kernbewapening de komende tijd in aPe gele-
dingen van de partij terdege wordt bestudeerd. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

nr. 56  

Indieners: D. Tommel e.a. 
Woordvoerder: D. Tommel 
Onderwerp: Defensie,- modernisering kernbewapening 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende dat met kracht moet worden gestreefd naar 
terugdringen van het bewapeningsniveau van NAVO en 
Warschau Pakt, 
dat vooral de rol van de kernbewapening moet worden be- 
perkt, - 

MOTIE 

nr. 55  

MOTIE 



spreekt als haar mening uit 

dat met kracht gestreefd moet worden naar bewapenings-
beperkende overeenkomsten met het Warschau Pakt, 
dat vooruitlopend daarop, besloten moet worden tot het 
niet moderniseren van de NAVO-tactische kernwapens, 
dat ook een principe besluit tot modernisering, met de 
bedoeling dit besluit niet uit te voeren als met het 
Warschau Pakt een bewapenings-beperkings overeenkomst 
gesloten kan worden, moet worden afgewezen, 
dat een mogelijke bewapenings-achterstand van de NAVO 
tengevolge hiervan, moet worden geaccepteerd, 

verzoekt de Tweede Kamerfraktie van D'66 

haar invloed dien overeenkomstig aan te wenden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr. 57 

Indieners: L.J. van der Veen e.a. 
Woordvoerder: L.J. van der Veen 
Onderwerp: Markerwaard 

De ALV van D66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

- dat in het beleidsprogram 1977-1981 ten aanzien van de 
Markerwaard staat geformuleerd: nog geen inpoldering 

- dat in recente uitspraken van Tweede Kamerleden met 
betrekking tot deze problematiek inpoldering van de 
Markerwaard ten stelligste wordt afgewezen, 

is van oordeel 

- dat het standpunt van bovenbedoelde fraktieleden veel 
verder gaat dan het op 4 en 5 februari 1977 in Utrecht 
vastgestelde beleidsprogram 1977-1981 

- dat voorts een zakelijke discussie over al dan niet 
inpolderen binnen onze partij nog niet heeft plaats-
gevonden 

besluit 

dat,onder deze discussie het op dit moment niet zinvol 
is op dit cngr'es een definitief standpunt te bepalen 

draagt het hoofdbestuur op 

op korte termijn een commissie in te stellen, sanienge-
steldop basis van deskundigheid t.a.v. de diversé fa-
cetten van deze problematiek. Deze commissie dient 
tijdig voor het voorjaarscongres 1980 te Nijmegen met 
een beleidsadvies over al dan niet inpolderen van de 
Markerwaard te komen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

nr. 58  

Indieners: M. Verwey e.a. 
Woordvoerder: N. Verwey 
Onderwerp: Markerwaard 

De ALV van D66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

- dat het beleidsvoornemen van de regering m.b.t. de 
Markerwaard, alsmede het Structuurschema Burgerlucht-
vaartterreinen binnenkort zullen worden epubliceerd 

- dat het Structuurschema zal aangeven, dat indien er 
een Tweede Nationale Luchthaven (TNL) zal worden aan-
gelegd, de Markerwaard daarvoor de meest geschikte 
lokatie zal zijn en zich derhalve over de noodzaak 
van een TNL niet zal uitlaten 

- dat in het beleidsvoornemen (waarschijnlijk) de inpol-
dering van het MARKERMEER wordt voorgestaan 

van mening 

- dat door de regering onvoldoende argumenten worden 
aangedragen voor de inpoldering van het Markermeer 
op grond waarvan een zo verstrekkende beslissing 
thans kan worden genomen, 

- dat op grond van de thans beschikbare gegevens de 
aanleg van een TNL in de Markerwaard niet kan worden 
gerechtvaardigd 

- dat ook geen behoefte bestaat aanwezige natuurgebie- 
den tegen zeer hoge kosten in andersoortige natuur-
gebieden om te zetten, 

verzoekt de Tweede Kamerfraktie 

zijn standpunt in overeenstemming met het bovenstaande 
te bepalen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

TOELICHTING. Het is van belang ter ondersteuning van de 
Kamerfraktie een duidelijke en ondubbelzinnige uitspraak 
te doen over de afwijzing van de Markerwaard, nu de re-
gering een beslissing wil nemen, die nu op financiële 
gronden niet kan worden uitgevoerd maar zijn schaduw 
wel vooruit zal werpen m.b.t. alle bijkomende (planolo-
gische) maatregelen. Handhaving van het Markermeer zou 
daarmee voorgoed verkeken zijn. 
Deze motie is in overeenstemming met de zienswijze van 
de  ARV  van 6 oktober jl . en de statenfraktie van Noord-
holland. 

MOTIE nr. 59 

Indieners: H. van Oorschot e.a. 
Woordvoerder: H. van Oorschot 
Onderwero: Markerwaard 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

- dat de regering onlangs een besluit heeft genomen 
over de inpoldering van de Markerwaard en dat dit be-
sluit positief (althans vóór inpoldering) luidt 

- dat het D66 beleidsprogram zich negatief over de in-
poldering uitspreekt en dat deze lijn steeds en kon- 
seqmnt is vastgehouden 

van mening 

- dat het Markermeer als natuurgebied en zoetwaterreser-
voir van groot belang is 

- dat een dergelijke inpoldering een onomkeerbare hande-
ling is, die slechts mag worden uitgevoerd als een 
kosten-baten-afweging de inpoldering onontkoombaar 
maakt 

- dat de zgn. baten van de inpoldering - landbouw - en 
bosbouwgrond, ruimte voor woningbouw, een tweede na-
tionale luchthaven en de werkgelegenheid - onvoldoen-
de kunnen worden aangetoond en/of in strijd zijn met 
het D66-beleid 

- dat de aanleg van de Markerwaard bovendien ernstige 
consequenties zal hebben voor de waterhuishouding 
en de infrastructuur van Noordholland benoorden het 
Noordzeekanaal 

spreekt als haar mening uit 

- dat de inpoldering van de Markerwaard ongewenst is 

vraagt 

de Tweede en de toekomstige Eerste Kamerfraktie dit 
standpunt steeds en duidelijk te (blijven) verwoorden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 



si 

MOTIE nr. 60 

Indieners: P.Scheele e.a. 
Woordvoerder: P.  Scheele.  
Onderwerp: progressief overleg. 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

kennis genomen hebbend van de informele contacten tus-
sen politici van PvdA, VVD en D'66, 

overwegende 

dat de mogelijkheid van toekomstige regeringssamenwer-
king tussen genoemde partijen, waarbij de onvermijde-
lijkheid van regeringsdeelname van het CDA vervalt, in 
principe als een positieve ontwikkeling in de politieke 
partijverhoudingen moet worden beoordeeld, 

is van oordeel 

dat een verder geTnstitutionaliseerd onderzoek naar de 
mogelijkheden van toekomstige samenwerking tussen 
de drie partijen wenselijk is, 

draagt het Hoofdbestuur op 

de mogelijkheid te onderzoeken de genoemde contacten te 
formaliseren, in die zin dat zij uitgebouwd worden tot 
een gesprek onder verantwoordelijkheid van de hoofdbe-
sturen, eventueel met inschakeling van de wetenschap-
pelijke bureaus van de drie partijen, ter bestudering 
van de overeenkomsten en verschillen in de partijpro-
gramma's en een evaluatie daarvan ten aanzien van de 
mogelijkheid van toekomstige samenwerking, 

draagt het Hoofdbestuur op 

om op de volgende ALV, 25 en 26 april 1980 te Nijmegen, 
te rapporteren over de uitvoering van genoemde opdracht 

en 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 partijverhoudingen, Het zou een 
"bevrijding" betekenen van het 'onmisbare" 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 verantWoordelijk-
held van de hoofdbesturen bestudeerd worden in welke 
mate de huidige tegenstellingen tussen bovengenoemde 
partijen programmatisch gefundeerd zijn en of zij, los 
van persoonlijke en historische emoties, op langere 
termijn te overbruggen zijn en onder welke voorwaarden. 
Een afstandelijke analyse, bijvoorbeeld van een commis-
sie uit de drie wetenschappelijke bureaus van de par-
tijen, zou daarbij veel kunnen verduidelijken. 

nr. 61  

Indieners: J. Bijl e.a. 
Woordvoerder: J. Bijl. 
Onderwerp: progressief overleg. 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

kennis genomen hebbend van het standpunt van het 
Hoofdbestuur inzake het bewaren van de eigen identiteit 
en het om die reden niet deelnemen in een samenwer-
kingsverband met PvdA, PPR en PSP, 

overwegende 

dat de politieke idealen van D'66 het best verwezenlijkt 
kunnen worden in samenwerking met andere progressieve 
partijen, 

spreekt als haar mening uit  

dat D'66 zijn onafhankelijke koers 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 samengewerkt met progres-
sieve partijen als PvdA en PPR. Door het huidige stand-
punt 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" 
partijen zou kunnen en willen samenwerken in een nieuw 
te vormen regering. Het moet de kiezer duidelijk zijn 
waar D'66 staat: links van het midden. 

MOTIE nr. 62  

Indieners: Ad van Tiele,a, 
Woordvoerder: Ad van Tiel 
Onderwerp: themacongressen. 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

1. dat met het groeien van het ledental, door tijdgebrek 
op ALV's belangrijke onderwerpen vaak niet meer de 
aandacht krijgen die ze verdienen. 

2. dat er ook grenzen zijn aan het opnamevermogen van 
D'66-congresgangers, 

3. dat onderwerpen met een specifiek karakter vaak niet 
te volgen zijn zonder voldoende bestudering vooraf; 

4. dat door tijdgebrek op ALV's het HB genoodzaakt is 
moties, amendementen, beleidsstudies, enz. te voor-
zien van het stempel "ontraden" of "overgenomen", 

5. dat daardoor de interne partijdemocratie geweld 
kan worden aangedaan; 

is van oordeel 

A. dat geen afbreuk mag worden gedaan aan het D'66-
principe op ALV's:  One  man,  one' vote,  

B. dat voor iedereen toegankelijke themacongressen over 
speciale onderwerpen, de leden de gelegenheid geven 
zich beter voor te bereiden, 

C. dat themacongressen de ALV's aanmerkelijk zullen 
kunnen ontlasten, 

D. dat moties en amendementen op ALV's belangrijke 
instrumenten zijn in de handen van individuele leden, 
afdelingen en regio's om op een democratische manier 
tot besluitvorming te komen of deze te be'i'nvloeden, 

E. dat het HB door 4lloties en amendementen op ALV's te 
voorzien van de kwalificatie "ontraden" of "overge-
nomen", een te zware druk legt op de besluitvorming; 

besluit het Hoofdbestuur op te dragen 

I. de wenselijkheid van themacongressen te onderzoeken,  

II. de ruimte te scheppen voor discussie en duidelijke 
argumentatie m.b.t. moties, amendementen, beleids-
studies enz., zodat de vaak erg summier toegelichte 
aantekening "ontraden" of "overgenomen" achterwege 
kan blijven en ALV's (en themacongressen) in mon-
digheid zelf kunnen beslissen,  

III. het voorjaarscongres in de geest van deze motie 
een voorstel te doen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 
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MOTIE 

Indieners: P. Poelmann e.a. 
Woordvoerder: P,Poelmann, 
Onderwerp: regionale omroep. 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

kennis genomen hebbend van de be leidsbrief van de Minis-
ter van CRM inzake de financiering van de regionale om-
roep, 

overwegende 

- dat 066 reeds vanaf haar oprichting regionale omroep 
als een positief middel tot democratisering en parti-
cipatie van de burger heeft beschouwd, 

- dat de Kamerfractie van 066 altijd krachtig de ont-
wikkeling van regionale omroep heeft bepleit, 

- dat voor de ontwikkeling en het functioneren van re-
gionale omroep de onafhankelijkheid van het medium 
gewaarborgd moet zijn, 

- dat dit het beste gerealiseerd kan worden door regio-
nale omroep als zelfstandig onderdeel van het omroep-
bestel uit de omroepmiddelen te financieren, 

is van oordeel 

dat het regeringsbeleid inzake de regionale omroep niet 
die waarborgen voor continuTteit en onafhankelijkheid 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 mogelijk in het beleids-
program een onderdeel op te nemen over kleinschalige 
media als uitdrukking van het democratiseringsproces 
en de participatie van de burgers hierin, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr. 64 

Indieners: Coraline Boomsma-Bcker e.a. 
Woordvoerder:  Coral  me Boomsma-Bcker. 
Onderwerp: instellen van een denkteam. 

De ALV van 066, in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende dat: 

- een toenemend aantal signalen uit onze samenleving er 
op wijst dat ernstige gevolgen van complexe en onder-
ling samenhangende ontwikkelingen op sociaal-economisd 
en maatschappelijk gebied zich versneld aandienen, 

- de complexiteit en de ondoorzichtigheid van de zich 
daarbij aankondigende problematiek een goed oordeel 
en gefundeerd inzicht bemoeilijken, 

- 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 aan-
dragen, 

is van oordeel dat 

gelet op het bovenstaande het dringend gewenst is dat op 
een andere wijze dan via het vinden van deel-oplossingen 
door middel van deelcommissies of -werkgroepen, de com-
plexe problematiek in haar onderlinge samenhang moet 
worden aangepakt, 

spreekt als haar mening uit dat 

- het derhalve dringend noodzakelijk is om zo spoedig 
mogelijk te komen tot het instellen van een permanente 
werkgroep van een zodanige samenstelling dat daarin 
alle betrokken disciplines zijn opgenomen, 

- het bovendien gewenst zou (kunnen) zijn dat ook andere 
politieke partijen aan deze werkgroep deelnemen, 

verzoekt het Hoofdbestuur 

- de totstandkoming van deze breed samengestelde werk-
groep krachtig te bevorderen, 

- de mogelijkheden te onderzoeken in hoeverre andere 
politieke partijen in bedoelde werkgroep zouden 
willen participeren, 

- zo mogelijk op het voorjaarscongres van 1980 een 
duidelijke en praktisch uitvoerbare taakomschrijving 
aan de ALV voor te leggen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 

Indieners: J. Apotheker e.a. 
Woordvoerder: J. Apotheker. 
Onderwerp: deelname actiegroepen. 

De ALV van 066, in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

constaterende 

dat het Hoofdbestuur tijdens de landelijke 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 overeenkomst met de denkbeelden 
van 066, van haar belangstelling blijk te geven, 

verzoekt het Hoofdbestuur 

in het vervolg alerter te reageren op dit soort manifes-
taties, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr. 66 

Indieners: regio Gelderland 
Woordvoerder: 
Onderwerp: jeugd-sport-paspoort. 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende 

- dat sportbeoefening en sportorganisatie niet alléén 
een zaak is van sportverenigingen, 

- dat in een goed sportbeleid de individuele portbe- 
oefening een belangrijk aspect is, 

- dat de recreatieve, individuele sportbeoefening in de 
toekomst door meer vrije tijd zal toenemen, 

- dat er een duidelijke relatie is tussen 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 eendui-
dige kortingen gelden (chaos in tarieven en kortingen 
bij  by,  zwembaden, ijsbanen enz.) en vaak ondoorzich-
tig zijn, 

- dat niet iedereen lid van een sportvereniging wil zijn, 

is van oordeel 

- dat er een jeugd-sport-paspoort dient te komen, het-
welk 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-accomodaties (b.v. zwembaden, ijs-- 
banen) gedrukt kan worden, 

- dat het particuliere initiatief direct op een JSP zal 
inspelen door zelf nieuwe faciliteiten te scheppen, 

- dat door een JSP meer doorzichtigheid in tarieven zal 
komen, 

vraagt alle geledingen binnen D'66 alles te doen om het 
JSP te realiseren en - 

draagt het Hoofdbestuur op 

deze activiteiten te coördineren en - 

draagt het Hoofdbestuur op 

een concept-tekst m.b.t. het JSP te formuleren voor het 
verkiezingsprogram en deze tekst aande ALV voor te 
leggen, 

en gaat -over tot de orde van de dag. - 

MOTIE 
- 

Indieners: A.R.P. Janse e.a. - 

Woordvoerder: A.R.P. Janse, -, - 

Onderwerp: kringloop. 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op 
26 en 27 oktober 1979, 

overwegende - 

- dat in de afvalstoffenwet over de dosering van riool-
slib beperkende richtlijnen, zoals voorgesteld door de 
Unie van Waterschappen, worden gehanteerd, die deze 
doseringen toelaten van resp. 2 ton/jaar voor bouwland 
en 1 ton/jaar voor grasland, - 

- dat bij de vaststelling Van die richtlijnen 
- rekening werd gehouden met de gehalten aan zware me- 
talen, waaronder koper, - - - - - 

- dat bij de toelaatbare hoeveelheid koper werd uitge-
gaan van maximaal toelaatbare doses van resp. 1 kg 

- 

koper/ha per jaar voor bouwland en 0.5 kg koper/ha 

- 
per jaar voor grasland, - 

- dat bij de varkensmesterij gebruik wordt gemaakt van 
veevoer waaraan kopersulfaat wordt toegevoegd, 

- dat een landbouwkundig verantwoorde dosering van 
varkensmest (gebaseerd.op de stikstof behoefte van 
bouwland resp. de kalium behoefte van gras , volgens 
de bevindingen van het Instituut voor Bodemvrucht-
baarheid te Groningen), overeenkomt met een koperaan-
voer van resp. 3 kg koper/ha per jaar voor bouwland 
en 1 kg koper/ha per jaar voor grasland, 

- dat uit cijfers blijkt dat de totale koperbelasting 
in Nederland uit rioolslib afgezet in de landbouw in 
1977 30 ton bedroeg en die uit dierlijke mest 
900 ton, -, - 

dat niet aannemelijk kan worden gemaakt, dat koper 
uit rioolslib zich anders zal gedragen dan koper uit 
varkensmest, - 

van oordeel zijnde - 

dat de kringloop-opvattingen welke centraal staan in de 
afvalstoffenwet eveneens van toepassing geacht moeten 
zijn op de plantevoedingsstoffen in dierlijke mest en 
dat de aanwezigheid van grote hoeveelheden koper deze - 

recirculatie op den duur zal belemmeren, 

- -- - 

verzoekt 

de Tweede Kamer-fractie te bewerken dat de regering er-
toe wordt bewogen om door middel van geëigende maatre-
gelen te komen tot een verlaging, resp. totale afschaf-
fing van de toevoeging van kopersulfaat aan varkensvoer 
en dit voorstel ook bij het Europees Parlement aanhangig 
wordt gemaakt, - 

en gaat over tot de orde van de dag. 

1 1 %~~ la 

VINDT U WELKE CONGRESSTUKKEN 

ECD 1 = Concept Agenda Dem. 7/79,- blz. 3 

[CD 2 = kandidaten voorzitter Dem. 7/79, blz. 10 

ECD 3 = landelijke organisatie Dem. 7/79, blz. 13 

ECD 4 = Grondslagen - -Oem. 7/79, blz. 19 e.v 

ECD 5 = Ruimtelijke Ordening Dem. 7/79, blz. 22 

- Congresreglement Dem. 7/79, blz. 12 

TCD 1 = Interne kandidaat- 
stelling Dem. 8/79, blz. 12 

TCD 2 = landelijke organisatie Dem. 8/79, blz. 14 

TCD 3 = wijziging Statuten en - 

Huishoudelijk Reglement Dem. 8179, blz. 20 

TCD 4 = Financiën - - Dem. 8/79, blz. 12 

TCD 5 = Kandidaten - Dem.-8/79, blz. 10 
voorzitter 

- secretaris buitenland 
- 

- - 

bestuur SWB - 

TCD 6 = wijziging Statuten 
PSVI Dem. 8/79,  blz. 28 

TCD 7 = wijziging Statuten 
SWB Dem. 8/79, blz. 15 

TCD 8 = wijziging concept- - - 

agenda - - Dem. 8/79, blz, 9 

HB-resolutie I Grondslagen Dem. 7/79, blz. 19 

HB-resolutie  II  Energie Dem. 8/79, blz. 15 - 

HB-resolutie  III  landelijke orga- 
nisatie Dem. 8/79, blz, 14 

HB-resolutie  IV, - 

V,  VI, VII interne kandi- 
daatstelling Dem. 8/79, blz. 13 

HB-resolutie  VIII  kernbewapening Congresboek blz 27 
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