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Motie (v 

Indieners: Nico L4ons, Bas van Vliet,  Else  Kuiper, 
Betty Groen, Yvonne Stokvis 

Woordvoerder: Nico Lons 
Onderwer : Ordevoorstel betreffende de congres- 

2 organisatie 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Amersfoort 
op 1 december 1979. 

Gezien: 
- het feit dat het congresboek,slechts 4n dag v60'r het congres, 
te verkrijgen is bij het partij-secretariaat, 
in Den Haag 

Overwegende dat: 
- voor-  de bevordering van de kwaliteit van de 
besluitvorming, het tijdig beschikbaar zijn 
van het congresboek hoogst noodzakelijk is 

Overwegende dat: 
- het voor de meeste D' 66-ers onmogelijk is, 
Un dag voor aanvang van het congres, het 
congresboek af te halen in Den Haag en ver- 
volgens te bestuderen 

Verzoekt: 
- het hoofdbestuur het mogelijk te maken dat het 
congresboek vijf dagen v66r het congres,in de 
afdelingen ter beschikking van de leden zal 

- zijn 

Verzoekt. tevens: 
- het hoofdbestuur voor het voorjaarscongres 1 80 

met een regeling te komen met betrekking tot 
a+ te4onAa 



Motie (van orde) 

Indieners: Nico L4ons, Bas van Vliet,  Else  Kuiper, 
Betty Groen, Yvonne Stokvis 

Woordvoerder: Nico L6ons 
Onderwerp: Ordevoorstel betreffende de stemprocedure 

DeN ALV van D'66 in vergadering bijeen te Amers-
foort op 1 december 1979, 

Overwegende dat: 
- het congres besluiten neemt met een absolute 
meerderheid 

• 

- bij zo een meerderheid de blanco-stemmen actieve 
invloed hebben op de uitkomst van het te nemen 
besluit 

- de laatste tijd het aantal blanco-stemmen toe-
genomen is 

Verzoekt het hoofdbestuur: 
• 

- een toelichting op de stemprocedure te schrijven, 
die voor aanvang van een raxgxx ALV in het bezit 
van de congresgangers is 

- deze procedure reeds toe te passen op het voor-
jaarscongres 1 80, 

En gaat over tot de orde van de dag. 



f.   Ondergetekende aam - 

indien(st)er van motie trekt de motie in en gaat er mee akkoord dat op 
het deelcongres over energie hieraan aandac zal worden besteed 

x) indien van toepassing gaarne / 
handtekenin 
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retourneren naar D'66, Bezuiden- 
houtseweg 195, Den Haag. V 
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I 
Secretariaat D66 

Be zuidenhoutseweg 195 

2594 A DEN HAAG 

t.a.v. Frans Rogier  

Ref.: Muiderberg, 2581979 

Betr.: Motie Adviesraad 
Regio N'H 

Beste Frans, 

Hieronder de inhoud van de motie: 

De ARY Noord Holland in vergadering bijeen to Heiloo op 6  October  
1979, overwegende, dat 

de tot op heden doorgevoerde verkiezing/van leden van de Adviesraad 
aan veel kritiek onderhevig is, besluit, dat 

met ingang van de verkiezing van leden van de Adviesraad in 1980, 
deze bij voorkeur door het HB dient te worden georganiseerd door 
middel van een schriftelijke stemming bf, indien dit niet mogelijk 
blijkt, door het Regiobestuur N-H. Aan deze schriftelijke verkiezing 
moet aan alle leden de mogelijkheid worden geboden deel te nemen0 

de candidaten dienen door de betreffende Regio in de gelegenheid 
te worden gesteld zich persoonlijk aan de leden voor te stellen op 
een te organiseren  ARV  in de betreffende Regio.  

get.  Regio-bestuur Noord Holland 

Toelichtin: 
deze motie heeft een 2-ledig doel: 
1) alle leden in staat te stellen hun stem uit te brengen 
2) betere informatie aan de leden te brengen omtrent kandidaten, 

naast de gebruikelijke persoonlijke gegevens ogij een beknopte 
Motivatie van iedere kandidaat te verstrekken v66r de betreffende  
ARV.  

Zoals je ziet sluit deze motie aan op jullie voorstel de verkiezing 
door het HB te laten organiseren en de bedoeling is, indien de motie 
wordt aangenomen, deze motie onder weglating van:"'?f, indien dit niet 
mogelijk blijkt, door het Regiobestuur N-H."' op het komende congres 
namens het Regiobestuur N-H in te dienen. 

Dus een compromis tussen jullie voorstel van vorig jaar en het oude 
systeem, daar ik heb gemerkt, dat de meerderheid een persoonlijke 
voorstelling prefereert, hetggen ik kan begrijpen en waarderen. 

Met vriendelijke groeten, 
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Motie Inzake de landelijke organisatie. 

Tummer: 
Indieners: Subregio Twenthe. 
1oorvoerder: iivK 
Onderwerp: Landelijke rganisatie 

De P.LV van D1 66, 'bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober 1979, 

kennis genorr.en hebbende 
van de voorstellen van de Adviescommissie Landelijke Organisatie, en de 
daarbij aansluitende H- resolutie  III,  

osrwerende dat 
a. is uitgegaan van een reeds bestaande historisch gegroeide organisatie- 

vorm in het openbaar bestuur, 
5. deze orEanisat±evorol van bovenaf wordt oglegd en geen princinile 

arnenten zijn aangevoerd waaruit zou kunnen  wore geconcludeerd 
dat de huidige goed functionerende subregie's in de toekomstige orga-
nisatiestct'xur niet ie status van regio zouden kunnen krijgen, 

C. vrchillen in ledendichtheid en kwantitatieve varhoudingen tuzsen 
s'a'cregio' s een evenwichtige opbouwvan  &r. arovinci  ale  regio kunnen 
'belemmeren, 

d. 'bovendien rekening gehouden moet worden met geografische afstanden en 
de beschikbaarheid van openbaar vervoer, 

van oordeel zinde 
dat voor D'66 een organisatiestructuur moet worden gezocht van zodanige 
vorm, dat een ctiaale wisselwerking tussen de leden en het door ken ge-
kozen 'bestuur mogelijk is, 

Besluit 
het EB op te dragen subregio's welke nu een werkbare omvang en structuur 
met een goeie 'betrokkenheid van de leden daarbij,  hebben, in overeenstem-
ming met het betrokken subregiobestuur, de status van regio te verlenen. 

en gaat over tot de orde van de veaderin. 
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iotie inzake de Landelijke Organisatie / /KI,VK.  

De ALV van D1 66, bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober 1979, 

kennis genomen hebbende 
van de voorstellen van de Advieskommissie Landelijke Organisatie, en de daarbij aan- 
sluitende i-resolutie  III,  

van oordeel zijnde dat 
de overwegingen in i--.B-resolutie  III  alleszins redelijk en aanvaardbaar zijn, evenwel 
niet doorklinken in het daaropvolgend besluit, 

overwegende dat 
a. de status van "sub-regio" in het E-reglement (5duidelijk is vastgelegd, 
b. sub-regio's in sommige provincies een nuttige en onmisbare funktie vervullen, 
c. de inzet en motivatie van velen op bestuurlijk niveau niet om dogmatische redenen 

terzijde mogen woraen 
a. volgzaamheid or-D66 van een falend openbaar bestuursmodel in drie bestuursla- 

gen voor Dt66 aan het openbaar bes= verwante problemen oplevert, 
e. D1 66 geen behoefte heeft aan organisatorische blauwdrukken en uniforme schema's 

1os van de verscheidenheid waarin besturen en vertegenwoordigers moeten werken, 

besluit: 
. de sub-regio als mogelijke organisatievorm -te handhaven, onder bijstelling van 
instellings en funktioneringsvoorwaarden in de navolgende zin: 
1. regiobesuren kunnen overgaan tot het instellen van sub-regio's, 

a. in de regio gebieden zijn waarin enkele afdelingen omringd woro-en door 
gemeenten, die niet bij bestaande afdelingen zijn onder te brengen, terwijl 
661: geen afdeling kan worden opgericht; 

b. -f sprake is van een bovengemeentelijke regeling met een afzonderlijk ge-
kozen vertegenwoordiging in een lichaam van openbaar bestuur; 

c. sprake is van behoefte aan afdelingenko3rdinatie in omvangrijke en/of 
uitgestrekte regio's; 

2. iedere subregio dient een subregioraad in te stellen, bestaande uit vertegen-
woordigers van tot het subregiogebied behorende afdelingsbeturen; 

3. indien de subregio gebieden kent die niet tot een afdeling behoren vervult de 
subregio de funl:ties van de afdeling; het i in elk geval de taak van de suli- 
regio om het.oprichten van afdelingen te stimuleren; 

S 

4. indien de subregio is ingesteld ten behoeve van een bovengemeentelijke rege-
ling met een afzonderlijk verkozen lichaam van openbaar bestuur, verricht de 
subregio alle met een afdeling vergelijkbare taken op dat bovengemeentelijke 
niveau; 

5. subregio's voeren g66n eigen financieel beheer, doch behoren tot het finan-
cieel beheer van de regio, die hen instelt; 

6. de als zodanig ingestelde subregio's worden in de landelijke komrnunikatiestru-
-tuur opgenomen; 

II.het H op te dragen de organisatieregeling zb aan te passen•dat subregio's als 
bedoeld onder I van dit besluit in Statuten en 1E reglement worden erkend; 

T7 

en gaat over tot de orde van de vergadering. 
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:otie inzai•:e e landelike or- anistie van D'EG.  

Indieners: Subregio Twenthe 
ioordvoerder: i-v /fVV 

0ndererp: Landelijke organisatie 

De ALU van D'66, bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober 19799  

i'ennis genomen hebbende 
van de voorstellen van de Adviescommissie Landelijke organisatie 
en ie daarbij aansluitende EB- resolutie  III,  

0vereende 
dat D'GG s-rote  waarde hecht aan democratische uitgngsr.unten als 
inspraak en betrokkenheid van de leien, o.a bij het tot stand 
brengen van een goede partijorganisatie, 

Is van oordeel 
dat de wijze wamroo het EB de conclusie van de adviescommissie 
landelijke organisatie aan de leden heeft voorgelegd, 

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

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

dat derhalve ie vorming van een gefundeerde mening over de voorstel-
len van het EB onmogelijk is, 

Besluit 
de Landelijke Organisatie vast te stellen op ie voorjaars- ALV 1980, 
opdat de Adviescommissie Landelijke Organisatie de gelegenheid heeft 
bij de uitwerking van de organisatiestructuur o.a. de discussie over 
de amendementen van de subreo Twenthe op de uitgangspunten 2 en 3 
te betrekken 

- 

En draagt het HBp 
alsnog mogelijke alternatieven en reacties aan de leden- vobr te leggen, 7 

om zodoende tot een verantwoorde besluitvorming te kunnen komen. 
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iJote betreffende Partijorganisatie 
Indieners: ARY Regio 1i0ord Brabant 
7oordvoerder: Jan Derwig, of een ander lid van het 1.  

Dc  ALV van D1 66 in vergadering bijeen te Utrecht op 26 en 27 otober:'7j 

overwegende dat de partijorganisatie in dvereenstemming met krtikel 2 
va: 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 
e daarop gebaseerde voorstellen van het HB, neergelegd. in de HB..reso 
lutie  III,  en de resultaten daarvan, deze overweging negeren; 

SDreekt als haar mening uit dat overleg-vormen als opgenomen in het* OYc 
nisatie schema van congresstuk TCD2 onvoldoende waarborgen bi'den 'voor 
ke bereiken van en strlktuur als in de overweging genoemd 

erzoekt het HB voor de voorjaars ÂLV 1980 in overleg met de regios 
voorstellen voor te bereiden voor bepalingen in statuten enhuishoude- 

- lijk reglement, die op basis van demokratische besluitvorming ruimte 
bieden aan-de regio's, aan de praktische problemen aangepaste organi-
•satievormen tot ontwikkeling te brengen 

'iamcns de  ARV  r_egio Noord B  

Liaurice Witse--s -ce aris, 
 

1. Dc-mokraie eis be ro-kenheid. Die e r kkenheid 'et gestalte k 
ñen.krigenin r en van meesprel- n ommunicati ) e meebes ss 
(het dr gen van v  an  woord-ing). rg isatievorm n mo en deze be- 
-trokken eid niet e m nderen of - ei s te, niet do n-door he-b wer - 

• pen van barrière , b. . in de zi n geografis he b lemmeri gen, 
gebrek  an  af del ngsv °ng weg n e te klei lede tal e.a.', d 
-wel door een te starr o ganisa e- d e het  on  ogeli k maak vorm n 
'te kiez n in go d ove eg n o asis van demo ratis he bes uitv - 

ming, de aange ast  z1n a- - d specifieke pr blemat ek--wa men i,i. 
een geb ed voo staat. B.v. regio oord—b bant vat 'e n gebeC, 
van rui 5000 2 met eer d 130 gemeenten en rei fstan en-va .m- 
dan 60 I-= tot nkele c ntra g eg-en plaats n. - 

- 

- - 

2. Vanuit e advescommis ie delike' rgani atie is de re io,bra  an--.  
Mn maa tele onisch be a er voor ee mv-  tarinate va de or ni 

- satiest uktu en de da e -gemoei prob ematiek n br bant. e 
brief v -he regiobe.st  r n antwoo op de HB res 1ue  III  n 
voor jaa res lutiè A 979 is nboit  an  woord en is e enmin g vo 
bij de c ngr sstukken or de najaars . Gelet op p erkingén uit 
andere r gi t S en su e 's gelden ook ar soortgel jke kiach en 
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Motie m.b.t. 

"LANDELIJKE ORGANISATIESTRUKTUUR" 

(Congresstuk ECD 3) 

De A.L.V. in vergadering bijeen te Utrecht op 26 okt. 1979 

neemt kennis van de resultaten van de werkzaamheden van de Adviescommissie 

"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 

zijr 

overweegt 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 Hfdst  II,  paragraaf A, punt a 

overweegt dat binnen de organisatiestruktuur een specifieke vorm van 

samenwerking dient te worden voorzen, die de direkte •kommunikatie van 

genoemde partijleden als zodanig, met de bestaande partijorganen 

mogelijk maakt, met inbegrip van de - vertegenwoordiging van deze 

Leden in de daarwoor in aanmerking komende bestuurlijke organen 

verzoekt het partijbestuur voorstellen te doen met het, oogmerk binnen 

de organisatiestruktuur van de partij de integratie van niet in Nederland 

woonachtige partijleden als zodanig, mogelijk te maken, rekening 

houdend met de konklusies zoalsin de overwegingen hierboven aangeduid, en 

deze voorstellen het partij - voorjaarscongres 1980, voor te leggen 

en gaan over tot de orde van • 
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kotiè inzake de Landelijke Organisatie 

De ALV van D1 66, bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober 1979, 

kennis genomen hebbenâ., 
van d voorstellen van de Advies-commissie Landelijke Organisatie, en cie- daarbij aan- 
sluitende }-resolutie  III,  

van oordeel zijnde dat 
het verdwijnen van de sub-regio' als mogelijke organisatievorm ae npodzaak met zich, 

aoi b.engt de regio-status niet op dogmatische wijze aan het provinciaal niveau van net 
openbaar bestuur 

overwegende dat 
a. wijziging van de huidige 12 regio's en 20 sub-regio's naar ongeveer 20 regio's 

(herziene stijl) niet bij voorbaat strijdigis 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 demokraatische houding de mogelijkheid moet inhouden 
betrokkenen die vrijheid te geven, 

- besluit: 
de huidige provinciale regiovergaderingen kunnen, in verband met het verdwijnen 
van de sub-regio als statutair mogelijke organisatievorm, het gebied van de pro-

vincie verdelen in regio's-herziene-stijl, in zodanig overleg met het H 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 andezins een afzonderlijk gekozen lichaam 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, m&t een daarbij behorende provinciale ledenvergadering, 
alle reglementai±e taken -ten behoeve van de provinciale statenvertegenwoordiging te 
verrichten; een dergelijk federatief verband vormt echter geen afzonderlijk bestuur- 
lijk niveau, noch een zelfstandig bestuursoraan, 

- - 

en gaat over tot de orde van de vergadering.I 
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endenont inzake cle lndoli.l:e organisatie. ui:unt2 

=er: 
Ineners: Subregio Twenthe. 

r orer. ko(fr/A'k. 

Landelijke organisatie uitgangspunt 2. 

De van D'66, bijeen te Utre-cht op 25 en 27 oktober 1979, 

Overwegende dat 
- de adviesco=rissie landelijke organisatie in u gangepunt 2 stelt dat 
nair moet worden zorggedragen voor vertegenwoordigingen in openbare bestuur- 
?±jke organen, - 

- de adviescommissie onvoldoende benadrukt dat het  on  alle oenbare bestuurs- 
lichamen en  on  gekczen vertegenwoordigingen gaat, - 

- de adviescommissie onvoldoende de nrogranmatische en cont lerende taak binnen 
de partij benadrukt, 

esuit uitcangs.un± 2 ca -s volgt te horformuleren 
De partij dient zodanig georganiseerd te zijn, dat in ieder geval kan worden 
zorggedragen voer vertegenwoordigingen in alle daartoe in aanmerking komende 
openbare bestuurliji:e organen. 

le •eestuurlijke organisatie dient de gekozen vertegenwoordigers in staat te 
stellen een ?n'ralitatief hge inbreng te leveren.  

On  iedèr niveau waar snral:e is of,  kan zijn van gekozen vertegenwoordigingen in 
oDenbare bestuursorganen dienen binnen de Dartij op hetzelfde niveau bestuurlijke 
organen te zijn, die tenminste zorgdragen voor het ontwerpen van een partijpro-
granna, voor de kandidaatstelling, verkiezing en ondersteuning van verteenwoor- 
uigers, alsmede voor het regelen van de fractieversatwoording, n en ander op 
democratische, doelmatige en soepele wijze, 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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De AlgemeneLedenvergadering in vergadering bijeen op 

26 en 27 oktober 197.9 te Utrecht, . 

overwegende dat informatie over kandidaten bij interne 
: 

kandidaatstelling voor vertegenwoordigende lichamen optimaal 

dient të.zijn, wat o.a. inhOudt. een. open uitwisseling 

tussen alle leden; .. 

0 . . .. 

- dat het toekennen van een speciale,' waarde aan het advies 

van een bepaalde groeleden'daarmee niet in overeenemming 

besluit het Huishoüdelijk Reg]ethent.te wijzigen'in die zin, aat 

a). depar±ij geen.officieleathriescomm±ssies kent voor interne 

• kandidaatstellingen.va±.  welke aard ookO o.ibk4j 

b) dat bij interne stemmingen over kandidatelijsten voor  ht  

EuroDees Parlement, 'de Kamers der Staten Generaal,. 
1. Provinciale Staten en Raden.van Gemeenten boven 100.000 

• . inwoners, de betreffende partijbesturen verplicht zij.n 

,dooi,  een miiing aan alle betokken ]ede,. elk lid in de 

gelegenheid te stellenaailbevelingen te doen t.a.v.èigen  

kandidatuur of die van anderen, 

en. gaat over tot de orde. van de dag. 
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Partij 
Democraten '66 

Notie 

Indieners: Regio Utrecht 

Woordvoerders: H. Herbschleb, W. Blaauw 

Onderwerp: TCD I- adviescomrissie interne candidaatstelling 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht 

op 26 en 27 oktber 1979, 

overwegende, dat een adviescommissie niet noodzakelijkerwijze tot een 

beter oordeel behoeft te komen ten aanzien van de selektie van x 

kandidaten dan de leden van D'66, indien zij goed voorgelicht en gedocu-

menteerd worden over deze kandidaten; 

is van oordeel, dat de bezwaren aan een dergelijke adviescommissie verbonden 

niet te ondervangen zijn; 

draagt derhalve het B.B. van D 1 66 op, aan de A.L.V. 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 i-iuishoudelijk 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 betere voorlichting over en presen-

tatie van toekomstige n166 kandidaten, in vertegenwoordigende lichamen. 

Er- t-Lak .t & j. , 

,w.g.) zie bijlage exemplaar afd. Bunnik 

(12tz oS(Wcut4S. 

Secretariaat: lavastraat 6, Den Haag, telefoon (070) 46 7188 en 45 32 71. Postgiro 1477777 - t.n.v. penningmeester D'66, Amsterdam. 
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De Afdeling Landsmeer-Watergang  'ran  D'66, op 20 september 1979  
ix  &lge*ene ledenvergadering bijeen, stelt de 255te Algemene Ledexer-
gaderiig 'rai,. Democr&tex 1 66, te houden op 26 en 27 oktober te Utrecht, 
voor, de 'rolgeide motie aan te nemen: 

.De Algemene Ledenvergadering van de politieke partij Democraten '66, 
op 26 en 27 oktober 1979  in  Maresca  te Utrecht bijeen, 

o'rerw-ege*de dat 

1. artikel 239  ha. 6 'ra* de statuten vn D'66 bepaalt dat regio 's, 
subregio's en afdelingen geen rechtzpersone* zijn; 
2. artikel 18 vax de statuten bepaalt dat D1 66 in en buiten rechte wordt 
vertegenwoordigd door twee hoofdbestuursleden, van wie. tenminste één lid 
'ra.Yt het Dagelijks Bestuur moet zijn; 

3. de hoofdstukken  VI, VII,  en  VIII 'ran  het Huishoudelijk Reglement  'ran  
D1 66 onder  seer  regelen de taken  'ran  de- besturen van regio's, subregio's 
en afdelinge*; 

4. deze besturen niet Devoegd zijn om D 1 66 hetzij in, hetzij buiten rechte(  
te vertegenwoordigen; 

5-het in de praktijk regelmatig voorkomt dat met name bestuumledei van 
&fielingex namens D1 66 rechtshandelingen verrichten die relatief hoge 
financiële verplichtingen met zich kunnen brengen; 

6. deze bestuursleden in persoon aansprakelijk zijn voor aldus aangegane 
finanoile verplichtingen, omdat zij enerzijds niet bevoegd zijn D'66 
te verbinden en anderzijds de afdeling, subregio of regio namens welke zij 
in feite optreden, geen rechtspersoonlijkheid bezit; 

7. voorts niet duidelijk is of D'66 aansprakelijk is voor onrechtmatige 
daden gepleegd door (bestuurs)leden van de onder 3  genoemde "bestuurslagen" 
in de uitoefening van hun taak als (bestuurs)hid van D'66; 
8. het wenselijk lijkt dat D'66 voor da onder 7  genoemde gevallen een V.A..-
verzekering afsluit; '  

is van oordeel dat t 

a. het ongewenst is dat bestuursleden van organen van D1 66 in persoon aan-
sprakelijk zijn voor door hen names en ten behoeve van D'66 aangegane 
finanoile verplichtingen; 

b. deze persoonlijke aansprakelijkheid kan- worden opgeheven door bet ver-
strekken van een (beperkte) volmacht aan deze-bestuursleden; 

o het wenselijk lijkt dat D'66 een W.A.-verzel,ering sluit ter dekking van 
eventuele aan derden veroorzaakte schades,veroorzaakt door (bestuurs)leden 
in de uitoefening van hun taak als (bestuure)lid. van D1 66, 

besluit het Hoofdbestuur te verzoeken 

I. de wenselijkheid  oil  bestuursleden van regio's, subregio'$ en afdelingen 
een (bepekte) volmacht te geven en de inhoud van deze volMacht nader te 
bestuderen; - - -  

II. de wenselijkheid om een W.A.-verzekering voor de bovengenoemde aan-
sprakelijkheid te sluiten en de daaraan verbonden kosten nader te onder-
zoeken;  

III. de ALV omtrent het resultaat- van har studie en onderzoek te informeren 
op het komende voorjaarsoonres en indien nodig daar een voorstel in te 
dienen om Statuten, Huishoudelijk Reglement en Landelijke orgauisatiestruk-
tuur daaraan aan te passen; en gaat over tot de orde van de dag. 

11 



De  ARV  van D"66 - regio Gelderland - bijeen op 13 oktober  1979  te, heeft kennis 
genomen van de hie±ñigenoemde motie Uerz, cs•  en besluit deze 
motie op de ALV van 26/27 oktober 1979 te steunen. 

MOTIE 

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

overwegende dat 

- de parlementaire kontrole op de EG via het Europese Parlement in het algemeen 
en met name m,bt de totale begroting onvoldoende is gewaarborgd (zie de hoofd.- 
stukken 2.2, 33.. en 3.13 van het Europees programma van D66), 

- te verwachten is dat de EG in 1981 of 82 de grens van haar eigen begrotingsmidde- 
len zal bereiken, 

- de disic'epantie tussen verplichte en niet verplichte uitgaven steeds groter wordt 
c.q. het gedeelte waarover het  EP  meesoreekt steeds kleiner wordt, 

- de dis3a'epantie bij toetreding van nieuwe lidstaten met een overwegend agrarische 
stuktuur (Spanje, Portugal, Griekenland) alleen maar groter zal worden, 

- de bijdrage in de kosten van de EG door de diverse lidstaten onevenredig is ver- 
deeld in vergelijking met de financiele voordelen van deze lidstaten, waarbij m.n. 
Groot-Britte-nnit in nadelige positie verkeerd, 

is van oordeel dat 

- de -toch al povere rechten van het  EP  bij vermindering van het niet verplichte ge- 
d.eelte van de begroting worden verkleind ten gunste van de ministerraad, 

- een parlement zonder eigen begrotingsrecht en middelen worden gedegradeerd. tot 
schijnparlement. 

- op dit moment een tendens is te bespeuren het voor bet eerst van kiezersmandaat VOO 

ziene parlement nog sterker buiten spel te zetten dan dit in bet verleden reeds 
het geval was, 

spreekt als haar mening uit dat 

- de hiervoor genoemde tendens omwille van een demoiatisch Europa en de doorzichtig- 
beid. van, en kontrole op het beleid van Commissie en ministerraadrnoet worden omge- 
bogen ten gunste van meer bevoegdheden voor het  EP,  

- de uitbreiding van bet budgetrecht hierbij een eerste aanzet is, 
verzoekt 

a) de 2e Kamerfrak-tie  van D 1 66 - in overleg met andere frak-ties  - de regering ertoe 
-he bewegen, via de hiervoor geschikte kanalen, de uitbreiding van het bud.getrech-t 
van het  EP  te bevorderen c.q. een beperking van deze rechten-  esnood.s via haar 
vetorecht - te voorkomen 

b) de leden van het  EP  van D 1 66 (in samenwerking met andere frakties) hetzelfde doel 
na te streven, waarbij invloed op de regeringen van de lidstaten via nationale 
parlementen wenselijk of noodzakelijk ken blijken, 

en draagt het IB op 

op bet nationale vlak (d.m.ir., kontakten met besturen van andere partijen) de rege- 
ring 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 bevorderen, 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. 

gaat over tot de orde van de dag. 

M 



Toelichting: 11 
Het Lt=opees programma van D'66 as een groot pleidooi voor een dernokisoh Europa, 
meer bevoegdheden van het parlement en de uitbreiding van het budgetrecht van het 
parlement. Inmiddels zijn echter nieuwe cijfers bekend geworden met de in overweging 

-act gevolgen voor het budgetrecht.  Tevens is in de praktijk gebleken dat de in 
diverse programma's van verschillende xopese partijen geformuleerde Dreten*ies 
m.b.t.  de bevoegdheden van het parlement niet stroken met de daden van natio.ale - 

die vaak gevormd worden door dezelfde partijen0  TITil het  EP  geen farce worden, dan 
wordt het nu tijd vo-'r daden Daarom deze motie. 

- - 

ondertekenaars. - - 

Wrner tlerz, 
Jan Juurlink, 
Joos Oldenziel-.Postma, 
Pieter Stam, 
Carel Boon, 
Jan Traag, 
Henk Zeevalkang, 
Henk de Goede, 
Frits de Neree tot Babberach 

Paul Wessels, 
Joop Goorengel, 



ALV-Motie 
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Motie P.Bruinsma ,Groesbeek 
1£ 

De  ARV  in vergadering bijeen op 13 oktober 1979  te Ede. 

Overwegende dat het in de lijn der verwachting- ligt dat binnen af-

zienbare tijd gebruik zal worden gemaakt van televisiesatelieten. 

dat het daardoor mogelijk wordt op grote schaal buitenlandse tele-

visieprogramma's te ontvangen. 

dat het daardoor ook mogelijk wordt dat van buiten Nederlands grond-

gebied Nederlandstalige televisieuitzendingen naar ons land zullen 

worden uitgezonden met commerciele oogmerken of althans uitzendingen 

die daaraan dienstbaar zullen worden gemaakt. 

dat de kulturele functie en de vrijheid van de nationale omroepsyste- 

men daardoor wezenlijk zullen worden aangetast. ' 

Verzoekt de 1weede Kamerfractie van D'661er met klem bij de Nederland- 

se Regering op aan te dringen stappen te ondernemen .eiaMe4 

tot internationale afspraken over de- 

ze aangelegenheid.. --J' -- ' 
- 

-7---. En gaat over tot de orde van de dag. / 
Toelichting 

De Ltbr4d2.ng 
- 
van keuzemogelijkheden van de tele siekijker 

door de komst van televis ateliet een gr t  an-tal buit - 

landse kanalen tot zi bes ng krijgt zal z e waarschijnijk ok 

de aanle±ing vormen tot e to- dusverre eel  onbekende o 
van etherpiraterj.In het v eden  is er s e geweest  van irat-

uitzendinen vanaf de int nat nale wa er n,De internatio le wet~ 
geving is daaraan aangepa t.Voor e t evi iesat lieten o bre 

nog ieder wettelijk kader 

ljanneer cc er iele t levisie de to n 

daar nnensla enige control op ge- 

ser g cle na onale o oepe zich in 

i. e gro e gevar n •e op de  lo  z' lig en 

stille (rechts ) c su d.00 bij de uit-

onderne ngen,nvloed va al erlei 1 bby's 

rmijning n de naThanke i e eninge ting 

ing,4n de vrije pe s p og wenste ve strengelin van 

nog de bevest gin van bestaa e rolpat onen, 

van nieuwe behoeften uit commercieel oogpwi 

Piet Bruinsma 

Het gevaax is groot dat 
- 

- gaat aange-en zonder da 

lijk is de +ercomrnercial 

• snel tempo \zal voltrek 

zijn: het  on  staan van 

zendingen b 

op de mecLia,k 
• door de uithoJ 

belangen.Daart 

en hetschepp 
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De Algemene Ledenvergadering van D 1 66, in vergadering bijeen te Utrecht op 

26 oktober 1979. 

Overwegende dat het bedrijfsleven binnen de E.E . G. grensoverschrijdende 

aktiviteiten veriHcht. 

Stelt vast, dat de invloed van de nationale bedrijfsondernemingsraden stopt 

bij de landsgrenzen. 

Is van oordeel, dat er regelingen ontwikkeld moeten worden waardoor er sprake 

ken zijn .van personeelsvertegenwoordigingen over de grenzen heen. 

Besluit het hierover gestelde in artikel 3.7 B van het Europees programma 1979 

van 0166 een hoge prioriteit toe te kennen 

Verzoekt het hoofdbestuur dit artikel onder de speciale aandacht van de 

D'66 fractie in het Europees parlement te brengen. 

Toelichting: 

Met de op 1 september 1979  van kracht zijnde nieuwe wet op de ondernemingsraden 

is Nederland binnen de E.E.G. ten aanzien van de bedrijfsdemocratlsering één 

der koplopers geworden 

Enerzijds heeft deze motie ten doel de achterblijvende E E C -partners te 

prikkelen om iets meer aan bedrijfsdemocratisering te doen 

Anderzijds zijn de belangen van werknemers van binnen de E.E.G. werkzame 

multinationale ondernemingen dermate verweven, dat overleg over de grenzen - 

heen een dringende noodzaak wordt. 



EuroDese Moties 

••' t 

Motie 1  

Het congres van D66,etc. 

C-elet  OD  het feit dat_ in de komende oeriode binnen de EG een besluit zal moeten 

oraen genomen over  ac  aanwijzing van de ueiwe Europese Connisse(1931-1985) 

Gelet op het Europees Programma van D66 dat bepleit dat het Europese.Parlement 

invloed verkrijgt op debenoeming van de Coinmissie,en dat met name voortelt dat - 

de voorzitter van de Europese Commissie wordt benoemd dor de lidstaten op basis 

van een bindende voordracht van drie personen opgemaakt door het Europees Parle-

ment. 

Overwegende dat het van grote politieke betekenis moet worden geacht indien bet 

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 he vervolg zeggenschao verwerft in de formatie van de 

Europese Commissie ,welke initiatieven tenminste zouden moeten uitmonden in een 

overlegprocedure tussen het Europees Parlement en de Raad over de aanwijzing van 

de voorzitter van de nieuwe Commissie.  

Motie 2 

Het cngres van 6, tc. 
A - - A / 

Const terende de rop e C is ie g--du ende de lan st acht j i voor 

gezete door ee onde, van een v de , otere lidst ten. 

\ 
Overwe nd.e b e de opese G meens happen het wic van de gro er 

lidstat n ste sgrote wor , etgee med. veroor aak wordt door toenem n in- 

tergoeve e teel 0-vs leg uss de -rore land na dan net 'innen d me ,r 

schap. 



Motie 2 

Het congres van D'66,etc. 

Constaterende dat de Europese Commissie gedurende de laatste acht jaar is voor-

gezeten 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 in- 
4  ergoevernementeel overleg tussen de grotere landen al clan niet binnen de Gemeen- 

schap. 

•... •..•. •... .... .... . ... .. ( 

Overwegende voorts dat de voorzitter van de Commissie hij uitstek de Gemeenschap 

naar buiten vertegenwoordigt. 

Van mening dat het in het licht hiervan ongewenst zou zijn  indien het voorzitter-

schap 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 - EuropQes Parlemen stappen 

in deze richting te ondernemen ( 
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1 

Indieners: afdeling Apeldoorn (vergadering 16 oktober 199±» 

woordvoerdèr: J.J. Onnes 

Onderwerp: beleidsprogramma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, 

congresstuk EOD 5, eerste congresdemocraat bi. 22 en 23. 

De A.L.V. van in vergadering bijeen op 27 oktober 19791 

overwegende dat; 

- in de gestelde tekst m.b.t. ruimtelijke ordening een aantal 

onderwerpen ontbreken, die niet kunnen worden gemist, 

zoals b.v.,: de toekomst van de Waddenzee 

de bestemming van de Markerwaard 

de landelijke spreiding van de werkgelegenheid 

de situering van militaire oefenterreinen en van 

een (eventuele) 2e luchthaven 

- het onderwerp "volkshuisvesting" niet of nauwlijks aan de 

orde komt 

in deze tekst D'66 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 D66-ers in vertegenwordigende lichamen, 
I 

besluit dat: 

- bij een eerstvolgende gelegenheid het ondérwerp ruimtelijke 

ordening met aanvullingen opnieuw aan de A.L.V. moet worden 

voorgelegd, 

verzoekt: 

- bet H. . daartoe de nodige voorbereidingen te treffen. 
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MOTIE I 

N. (. Nummer: - 

Indieners: afdeling Apeldoorn (vergadering 16 oktober 1979) 

Woordvoerder: J.J. Onnes 

Onderwerp: Beleidsprogramma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

:Congresstuk ECD 5, eerste congresdemocraat (nr. 7, 1979) 
bi. 22 en 23 

De A.L.V. van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op 27 oktober 1979, 

overwegende dat: 

- aan het onderwerp "volkshuisvesting" niet of nauwelijks 

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 afzonderlijk 

• 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: r t 
- - 

- het H.B. daartoe de nodige voorbereidingen te treffen. 

A. /i 



Motie 

Politieke Partij 
' Democraten 66 

Indieners: Regio Utrecht 

Woordvoerder: J. Kingma 

Onderwerp: Beleidsprogramma Ruimtelijke Ordening 

De A.L.V. van D 1 66 in vergadering bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober 1979 

heeft kennisgenomen van het congresstuk .CD-5, beleidsprogramma ruimtelijke 

ordening, 

overweegt dat de doelstellingen van de ruimtelijke Ordening evenwichtig ge- 

richt moeten zijn op de problematiek van zowel stedelijke als landelijke 

gebieden; 

overweegt voorts dat het programma voldoende en evenwichtige uitgangspunten 

dient te bevatten m.b.t. de vele functies die het landelijk gebied moet 

vervullen; 

is van oordeel dat in de voorliggende paragraaf Doelstellingen een te grote 
- 

nadruk is gelegd op uitgangspunten voor het stedelijk gebied en het belang 

van het landelijk gebied voor de stedeling ("speeltuin van de stad"): 11. 
i0ord.ee1 dat in de voorliggende paragraaf landelijke gebieden .onvol- 

doende aandacht is geschonken aan problemen als het handhaven van het voor-  
zieningenniveau van kleine kernen, beperking van tweede woningen in de kleine t. 
kernen, de inrichting van stadsrandzönesen bufferzônes, omvang en situering 

van ontgrondingen en infrastructurele voorzieningen, bescherming van waarde-

volle landschappen en natuurgebieden en de afstemming op de agrarische nuts-

functie voor grote delen van het landelijk gebied; - 

k besluit-de paragraaf 3.1.2. Doelstellingen, punt 3 en paragraaf 3.1.. t 
Landelijke gebieden van het voorliggende programma Ruimtelijke Ordening niet 

vast te stellen, maar - - 

verzoekt het Hoofdbestuur een werkgroep te formeren die, rekening houdend 

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. - 

- 

(j.g.) zie bijlage. 

Sécretariaat: Javastraat 6. Den Haag, telefoon (070)467188 en 453271. Postgiro 1477777 t.nv. penningmeester D'66, Amsterdam. 
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MOTIE 

Nummer 

Indiener Regio Utrecht (Joop Baars e.a.) 

Woordvoerder 

Onderwerp Congresstuk ECD 5, Beleidsprogram Ruimtelijke Ordening 
eE-VoIF,-sEuisvesting: Wettelijke Regelingen 3.1.6. 

De ALV van D 1 66, in vergadering bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober 1979 

overwegende, dat het instrumentarium een essentieel onderdeel is van 
i, Z D A ,, ,,4- %+ P ( 
i-iC U LI., LI t - U C 4. C 4. U. Cii LiD. U U.0 .1. £iD.J. V U LI ¼ .L. L - LiCkIS LI5.2 LiMA Al. 

over het instrumentarium dient te bevatten; 

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

besluit, in het beleidsprogram R.O. een onderdeel op te nemen, dat 
~in_áè1i over het instrumentarium, waarin aandacht wordt besteed aan 
instrumenten zoals: subsidie, plannen/toetsing, onderzoek (Milieu-Effekt 
Rappdtage), voorlichting, Planologische  fern  Beslissing, koörd.inatie 
en grondverwerving; 

verzoekt, een concept tekst voor te bereiden inzake 
het onderdeel 'Instrumentarium R.O.-beleid\' arbij rekening houdend met 

ei gaat over tot de orde van de dag. concept-advies van de 
R.A.k.C. inzake operationele 

Ondertekenaars gebiedsaanwijzing; 

I 1BT . J&tcx~ tou k (2 

&(641 

Na^ 44'~ . tot 

. 2Q 
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Ton Arts 
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N 0 T I E t.b.v. Najaarskongres 1979 D'66. 

I 
De Algemen Ledenvergadering van D1 66,in vergadering 
oktober 1979..in Utrecht 

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-diskussie benodigde stukkei 
uiterlijk mei 1979 ter behandeling door te geven en niet de regiobesturen 
de procedure voor de behandeling ervan vast te stellen, 

- dat de diskussie over juist zo'n belangrijk en kontroversieel onderwerp 
als de grondslagen in de volle openbaarheid dient te worden gevoerd en 
voor deze diskussie in voldoende mate tijd dient te worden uitgetrokken, 

- dat het diskussie-stuk van de werkgroep-Achtergronden over de grond-
slagen ondanks eerder gemaakte afspraken  nit  in de Demokraat is ge-
plaatst 

van oordeel zijnde,dat 

- niet alle leden van Dt66  in de gelegenheid zijn geweest om kennis te 
nemen van de diversiteit aan opvattingen over. de grondslagen,zoals die 

- in bovenbedoeld diskussiestuk zijn vermeld 

voozts 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 deAdviesraad 
op 9 juni 1979,dat de voorstellen van het HB inzake de grondslagen 
zich niet verder voor het komende kongres -zullen uitstrekken dan 
a. de vraag of er al dan niet grondslagen dienen teworden geformuleerd, 
b. bij een positieve beantwoording van de vraag a. de vorm vast te 

stellen,waarin de grondslagen dan zullen worden opgenomen 

besluit 

beslissingen over de grondslagen van D1 66 aan te houden tot tenminste 
het Voorjaarskongres van 1980, 

draagt het HB op 

om het diskussiestuk over de grondslagen alsnog in de Demokraat te 
plaatsen teneinde op die manier alle leden van D1 66 in de gelegenheid 

\f.''rschei- te stellen om kennis te nemen van deV aan opvattingen over 

K nheid de grondslagen , 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ingediend door de werkgroep-Achtergronden 

Aart Resoort  



Po1iekePaj Democraten'66 

Secretariaat Regio Noord Brabant 
----, 

Akeleilaan 1  
5582 GG Waalre rTTT 

1  

Secretariaat D66 
., 

Bezuidonhoutseweg  

Den Haag  

Waalre, 13 octàber' 

Beste Democraten, 

Op de  ARV  van de regio Noord Brabant, gehouden '6 october 1979  te den 
Bosch werden de volgende moties, te behandelen op de as. ALV,a 
genomen: S  

De Reiosecretaris 
i;ia-o-riee Viitsenlad - 

iîjotie m,b.t.. resolutie 1., congresstuk-  ECD 4. S  

Indieners: Regib Noord Brabant 
.. .: 

Woordvoerder: Ad Bakhuizen'  

Onderwerp: Agendapunt 17-. Grondslagen,- --  }IB, resolutie. .1ECD 4. 

De algemene ledenvergadering van..D'6,6,'in vergadéring.bijeen 'te'utrec( 
op 27 october 1979, 

overwegende, dat 
-'er dringend,be1iof'te is aan een uniform:beeld van '.o±is: eigen geestes-'- • merk (identiteit), met name waarin wij ons onderscheiden van andere 
• . partijen, . : ,. ;. .. . ' ••' '' '' .. - 

- de leden grond onder de voeten willen hebben als ze namens de pa'ti 
• . 

optreden..,' .  .. - . J. :.. ' .. 1 ' • 

.. 

. .•  

de leden.in .staä't.wi'llen Z±Jfl aantijgingen van kleurlöoshe±d e,d. te 
weerleggen, 

'van. oordeel.-dat D166 - en - haar leden' behoeft hebben a.n grondslagen, 
c;q uitgangspunten, c.q, een motivatie in zeer beImopt.vorm( een ve 
A4). 
Besluit het hoofdbesti.ur op te dragen een stuk in deze geest en in 
omvang tedoen'voorberëiden. ter. goédke'iring op'de ALV in he.voo'jaaa. 
van 1980. 

de _ — 

i1ote.t congresst 

Indieners. -,o Poorabant' 
• 

Woordvoerder:' met 

OndervleT elei amma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting . 5 

De A van D, in verg ering bijeen te Utrecht  'op 27 october 1979. 



MOTIE naast de H.B.resolutie Nr. I 
- 

INDIENERS: Discussiegroep Zeist/Driebergen en Regiocongres Utrecht. 

De A.L.V.  van D66 in congres bijeen op 26 en 27 oktober 1979 te Utrecht, 

op de hoogte van de thans bereikte resultaten van de discussies, vastgelegd 
in het discussiestuk net bijlagen en met begeleidende brief van het H.B. dd. 
26 mei 1979, over de politieke groddalag voor D1 66, 

overweegt dat: 

- de 'partij D1 66 wezenlijk een grondslag heeft 
- de discussies over die grondslag een proces van politieke bewustwording bij 
een deel van de leden op gang hebben gebracht 

- dit proces een zo breed mogelijk draagvlak moet verkrijgen 
- het formuleren van ce politieke grondslag van grote waarde moet worden 
geacht voor een betere ontwikkeling van de D'66 - visie op het huidige 
en toekomstige functionneren van mens en maatschappij, 

besluit 

- het proces van discussie voortte zetten 
- de versie  ád.  26 mei 1070 voorlopig als basisstuk daartoe te beschouwen 
- het resultaat van die discussie te verwerken in het Beleidsprogram 

1981--1985, ter vaststelling door een A.L.V. 

verzoekt het HB. te. bewerkstelligen,' dat 

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

- 
de regiobesturen daarin een coordinerende 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. 

( 
Namens bet Rgi.e-cres Utrecht Neme, de diacussieToep 

i979 

-ie L rier tans Bauer  

• • 

van Hoorn 



Motie no. 

Afdeling Groningen 

Woordvoerder : Edm6 Smits 

Onderwerp : grondslagen (punt 17) 

DE ALV van D-66, in vergadering bijeen op 26 en 27 oktober te Utrecht 
constaterende dat het EB het foinuleren van grondslagen afwijst 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 D'66 in de komende periode 

- welke benadering wordt gekozen bthj de oplossing van genoemde problemen 

- of er een, en zo ja welke, samenhang tussen de problemen er de gekozen 

opssingen 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 le Congresdemocraat, niet aan deze eisen vol- 

doet en 

besluit het HB op te dragen een tekst te (laten) vervaardigen gebaseerd 

op de onder de overwegingen genoemde uitgangspunten. 

B. S. Wilpstra 

T. Apotheker 

]Yi.Hart de Ruyter- Koutstaal 

J. S troeven 

E.R.Smits - 

(.1. 

111 
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II  fi Motie 

Politieke Partij 
Democraten 66 

1ummer: 

Indiener: regio Utrecht (Joop Baars e.a.) 

Woordvoer'dersJoop Baars, sans  Bauer  

Onderwerp: Congresstuk hCD-1 , Beleidsprogram 

De -.L.V. van j»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 i»66 beginselen, hetzij door het formu- 
leren van grondslagen, hetzij door het formuleren van aktiebeginselen; 
dat over de grondslagen, dan wel aktiebeginselen een brede discussie binnen 
de partij dient plaats te vinden; 
is van oordeel, dat de partij een principile keuze dient te maken m.b.t. de 
wijze waarop aan de 1'66-beginselen vorm wordt gegev en, hetzij door het 
formuleren van grondslagen, hetzij door het formuleren van aktiebeginselen; 

-dat H.B.-resolutie I geen ruimte laat voor deze principiéle keuze, door het 
congres te vragen de Aktiebeginselen aan te passen; 
dat  de"grondslagendiscussie binnen de partij te beperkt is geweest om te 
kunnen spreken van een brede discussie; 

-dat deuitgangspunten voor denken en handelen van Dt66H -behorende bij con- 
gresstuk ECD--i-- en het discussiestuk met bijlagen en met de begeleidende brief 
van het H.B. dd. 26 mei 1979 over de politieke grondslag voor D'66, een goede 
basis vormen voor een brede discussie binnen de partij over de grondslagen, 
dan wel aktiebeginselen; 
besluit 
- het proces van discussie voort te zetten 
- de versie dd. 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 A.L.V.; 

verzoekt 
a. hefT.B. resolutie I in te trekken 
bT het H.B. te bewerkstelligen dat 

- de afdelingen als de basis van de partij tenminste een-k.lankbordfunctie 
kunnen blijven vervullen 

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

- de werkgroep ?tachtergronden  grondslagen in functie blijft ter beoorder ng 
en verwerking van reacties op zodanige wijze, dat een goede wisselwerkg 
met de basis wordt bereikt 

C. het B.B. op basis van de voortgezette discussie in de partij het voorjaars- 
congres van 1980 een nota ter behandeling aan te bieden, in de vorm van 
concept-grondslagen dan wel concept-aktiebeginselen, 

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 
definitieve tekst van grondslagen, dan wel aktiebeginselen, 

é. het H.B. de onder d. bedoelde tekst ter vaststelling voor te leggen aan 
het najaarscongres 1980,; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

gecombineerde motie van de 
afdelingen Zeist en Utrecht. 

r'D ~wt Q 
Z Q 

Secretariaat: Javastraat 6 Den Haag, telefoon (070)467188 en 453271. Postgiro 1477777 - t.n.v penningmeester D 66, Amsterdam. 



. t  - ~ 

1' 

11 - rk4 e-117 9  

VAN: 

AAN: 

ONDERWERP: 

MOTIE:  

de Discussiegroep Zeist/Driebergen 

de Algemene Ledenvergadering Afdeling Zeist 
de Algemene Ledenvergadering Regio Utrecht 

politieke grondslag voor denken en handelen van de 
groepering D'66 - ers. 

De A.L.V. van de Regio Utrecht in congres bijeen op 16 oktober 1979 
te Utrecht, 

heeft kennis genomen van het cpngresstuk ECD 1+ betreffende de verwerking 
van-de grondslag in uitgangspunten voor denken en handelen van D'66, de 
H.B.resolutie No. 1, het amendement daarop en de motie ernaast,- geformuleerd 
door de Discussiegroep Zeist/Driebergen, 

overweegt dat: 

- de discussie over de politieke grondslag voor ons denken en handelen 
nog niet is afgerond; 

- de tot nu toe gevoerde discussie, vastgelegd in het werkstuk met 
bijlagen met de brief van het H.B. dd. 26 mei 1979, wel tot zodanig 
resultaat heeft geleid, dat verwerking ervan in de uitgangspunten 
gerechtvaardigd is. 

besluit; 

na behandeling van het amendement op en de motie naast de H.B.resolutie 
No. I zoals geformuleerd in de door de -Discussiegroep Zeist/Driebergen 
aangeboden bijlage, te ondersteunen. 

verzoekt: 

het Regiobestuur namens het congres de bijlage te ondertekenen en tijdi-g 
te zenden aan het Landelijk Secretariaat. 

Namens de Discussiegroep Zeist/Drieberen: 

Hans Bauer Arie  Loner  

Henk Mansheijxn Rien van Hoorn 

Henk Schut Eveline te Boekhorst 

Aad van Ulden V di 
Cct) 



i:R L 
MOTIE m.b.t. Reolutie 1 (Congresstuk ECDk) 

Indieners: Afdeling Mierlo. 

Woordvoerder: Herman van Veidhuijzen. 

Onderwerp: Agendapunt 17 - Grondslagen, HB-Resolutie I ECDLf. 

De Algemene Leden Vergadering van D166,  in vergadering bijeen 

te Utrecht op 27 oktober 1979 

Overwegende, dat 

- de discussie n.a.v. het verschijnsel 'grondslagên' beeft bijge- 

dragen tot een verdere profilering van D'66 in de Nederlandse Po-

litiek 

- deze discussie voorts heeft aangetoond dat binnen D1 66 gemeen- 

schappelijke opvattingen, een consequente lijn van denken en een 

eigen manier van denken en handelen bestaan 

Is van oordeel, dat 

- een te formuleren stuk betreffende de-uitgangspunten voor denken 

en handelen van D'66, als resultante van voornoemde discussie,in 

functie en gewicht hirarchisch gezien staat boven het beleids-

programma als concretisering van die uitgangspunten 

- deze uitgangspunten dienen te worden vastgelegd met het oogmerk 

deze te laten dienen 

a) als richtsnoer bij de samenstelling van het beleidsprogramma 

b) als toetssteen voor het beoordelen van ons politiek handelen 

Besluit deze uitgangspunten, zoals opgenomen in congresstuk ECD!+, 

al dan niet gewijzigd, door de A.L.V. als zelfstandige verklaring 

als zodanig vast te stellen. 

Ondertekenaars 

/ 0 

I  

. t~,  - - L 

Q17.c /Jii,ze, 2&_-L. 

I0!1 



afdeling Soest t.a.v. de grondslagendiscussie. 

• I 

De digemene ledenvergadering van Dt 66 in vergadering bijeen 
te Utrecht op 26/en 27 oktober 

•everwegende 

dat het essentieel is voor het oprecht en waarachtig 
funktioneren van een politieke partij,zowel naar binn 
als naar buiten,dat -datgene wat haar in diepste wezen moti-
veert,duidelijk en eenvoudig onder woorden wordt gebracht, 
dit in bijzondere mate voor een partij als D.669 wil zij haar 
karakter als vierde stroming waarmaken, 
dat dit niets heeft te maken met dogmatisme en/of starlicid, 
integendeel, 
dat welk politiek programma dan ook,slechts bet gevolg kan 
zijn van eengrondgedachte9  

• a-brts overwegende 

datt de volgende grondgedachte aan bovenstaand eisen voIdoet 
en als grondslag gebruikt kan wothen,afgez-ien van eventuele 
taalkundige wijzigingen welke de essentie niet aantasten, 
en besluit - 

e- grondslag en uitgangsgedachte van -m66 als- volgt onder woorden 
te brengen: - 

• 
- 0.. Democraten 1 66 i een politieke partij welke s±ree-±'t naar 

een samenleving: waarin de individuele mens optimale vrijbe-id 
wordt geboden zijn leven in te richten naar eigen inzicht 

- en verantwoordelijkheid.,gebaseerd pp sociale rechtvaardigheid 
• - - 

• en gelijkberechtigdheid en in harmonie met de gemeenschap  
enhet milieu ... - - 



Gouda, 17 okt. '79 

L;• .'';: 
• 

MOTIE nr. 2. 

"De ALV van D'66, in vergadering bijeen ftFCrecht op 26 en 

27 oktober 1979, 

overwegende, dat in de "Uitgangspunten voor het denken en 

handelen van D 1 66" onvoldoende duidelijk wordt aangegeven, 

welke rol door D 1 66 wordt toebedacht aan de overheid ten aan-

zien van daadwerkelijk ingrijpen in hetmaatschappelijk gebeu-

ren, 

overwegende, dat D166 gezien de huidige en toekomstige maat-

schappelijke knelsituaties ook aan deoverheid een initiërende 

en leidende rol wil toedenken, 

verzoekt het Hoofdbestuur op te nemen in de "Uitgangspuntenç 

voor het denken en handelen van D 1 66" na punt 3.3 een passage 

getiteld "Overheid en samenleving", met als strekking: 

De overheid heeft tot taak innoverend en initiatiefnexnend 

op te treden ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen 

daar waar de noodzaak tot dit optreden duidelijk aan de orde 

treedt, doch slechts in zoverre dit noodzakelijk is om de ge-

stelde politieke doelen te bereiken, 

en gaat over tot de orde van de dag." 

- 

de Liefde  
- 

- W. J. van Mansum  

\VV C.W.W. van Lohuizen 

P. ::: ::: 
Toelichting: 
D166 moet als sociaal betrokken liberale partij niet alleen 
oog hebben voor de negatieve aspecten van overheidsingrijpen, 
maar zeker ook voor de positieve kanten daarvan daar, waar de 
noodzaak daartoe als gevolg van maatschappelijke ontwikkelin1101 -

gen duidelijk is gebleken. In die gevallen moet D'66 niet aar-
zelen aan de overheid -zij het onder het stellen van bepaalde 
randvoorwaarden- een duidelijker en actiever rol toe te ken-
nen. Als voorbeelden van dergelijke beleidsterreinen kunnen 
worden genoemd milieubeheer en ruimtelijke ordening. 



Gouda, 17 okt. 1979 

I 

ri r'j r 

MOTIE nr. 1 l 
L 

 

LJJP"__I 
"De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht. op 26 en 

27 okt. 1979, 

overwegende, dat onze maatschappij niet slechts een samen-

leving is van individuen, maar ook beheerst wordt door insti-

tuten, instanties en organisaties, 

overwegende 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 in- I 
dividu toe, 

overwegende voorts dat dit in de huidige tekst van de "Uit-

gangspunten voor het denken en handelen van D 1 66" onvoldoende 

tot uiting komt, - 

verzoekt het Hoofdbestuur de desbetreffende tekst dienover-

eenkomstig aan te passen, 

• 
- 

en gaat over tot de orde van de dag." 

T. de Liefde 
'„ 

ï 

J. van Mansuxn 

C.W.W. van Lohuizen 

J. van H a en de 1 

P. van Woerden 

Toelichting: 

Te vaak komt het voor, dat instituten en organisaties, ondanks 
het feit, dat zij hetzelfde -gemeenschappelijke- belang na-
streven, langs elkaar heenwerken, waardoor de "raderen" in 
plaats van in elkaar te grijpen veeleer tegen elkaar in draaien 
ten koste van elkaar en ten koste van gemeenschappelijke be- 
langen en dus van gemeenschapsgelden. In de "Uitgangspunten" 
komt dit ons inziens onvoldoende tot uitdrukking (EcD4, blz. 20  
pt.  2). 



/7 23oz 

wegnemen dr.mpel kandid.aten partvoorzitterschap 

')e ÂLV van D'66,, op 26 en 27 oktober, te Utrecht boen,  
an  mening - 

dat in de huidige situatie de drempel voor het partijvoorzitterschap gezien de  

tie  7 (i,L yQIg)_ 0 • 

•

0 0  

inhoudd, van,  .cie funktie. e hoog 
o'veregond.e - 

dat dit voor een democratische partij een ongewenste situatie is,- 0 

draagt het B.B. op I : 
. 

met  voorstellen te komen om aan  doze  situatie een eind. ternaken - 

ondertekenaars: alle aanwezigen 
indiener: P.J. Schreud.er 0 



(A. Bes 

\JOO?fi2Qt. e*o 7  

Notie van A. Bestman c.sJ 

De Algemene Ledenvergadering van D1 66 op 26/27 oktober 1979  in vergadering 
bijeen te Utrecht: 

OVERWEGENDE: 

- dat in beginsel het bekleden van iedere funktie binnen en/of ten behoeve van 
D'66 voor iedere D'66-er toegankelijk moet zijn; 

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

CONSTATERENDE: 

- dat het partijvoorzitterschap van D'66 grote financile offers vraagt van 
degene, die deze funktie bekleedt, en--bovendien-deze  funktie zicht-eilijk 

- laat verenigen met een volledige dagtaak e1ders. 
-&ovil doa-co lccn- ; 

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

BESLUIT: 

het hoofdbestuur op te dragen een nader onderzoek in te stellen naar de mogelijk-
heden om het partijvoorzitterschap - en eventueel andere daarvoor in aanmerking 
komende funkties - bezoldigd te doen zijn en zijn bevindingen aan de Algemene Leden-
vergadering te rapporteren; 

En gaat over tot de orde van de dag. - 

EïE 
t\CD pt.t4-t- 

I 
/4Q 
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BLJLAGE % 3  
motie 4; Verkiezingsprocedure partijvoorzitter 

De ALV van D66, op 26. en 27 oktober te Utrecht bijeen,. . 

overwegende S - . .- - --• - - 

dat de vervulling van de runktie van- partijvoorzitter, evenals de vervulling van 
de funktie van Kamerlid vooz' .D166, van doorslaggevend belang is voor bet ge-

.oht naar buiten van D166, 
.at het terecht is dat de vaststelling véii d.c kaiid.id.atenljst voor Kamerverkie- 
zingen niet wordt -overge'aten aa.nb oord.e va n ALV?-d.00h wordt onder- el

w-oren aan een poststemming onder alle; leden, S. . 

dat 9 gezien liet voorgaande, het op z'n minst overweging ver&ient om &e-partijvoor- 
zitter in het vervolg ook per poststemming te kiezen, 
draagt het H.B. op 

een voorstel tot wijziging van art. 192 van hetR,L op het voorjaarscon gres in.  
1980 in bovengenoemde zin in te d±.z dienen ofwel&e.verkiezingsprocethire voor 
de partijvoorzitter te agenderen op genoemd congrest 

ondertekenaars  dc  nu.mmers 1, 23  3, 6 2 :7 3  9, 10, 11, 123  131  159  161  18 en 19 
indiener rxiw0 Ko v. Doesen-Dijkstra en JJ Jansen van Tuikwerd 



C--\ LV, 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, bijeen te Utrecht op 26 en 27 okjober 1979 

overwegende dat, 

de funktie van partijvoorzitter een bijzonder zware funktie is, die veel tijd 

en geld vergt van de persoon in kwestie, ':\ ..H 

rju ç' 
verder overwegende dat  

door de groei van D'66 deze funktie nauwelijks meer nâst een normale werkkring 

kan worden uitgeoefend, 

verzoekt .het .hoofdbestuur van D'66 een kommissie in het leven te roepen, die 

een onderzoek zal kunnen instellen, teneinde dé mogelijkheden te bekijken 

die er bestäan,of kunnen worden gevondenovengenoemde funktie een zgn. 

bezoldigde funktie te doen worden 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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De Algemene Regiovergaderin van Gelderland in vergadering 

• bijeen op 13 oktober 1979. te de besluit de volgende motie 

voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering van 
• 26 en 27 oktober 1979 te Utrecht. 

• DëAlgemene Ledenvergadering in vergadering bijeen op 

26 en 27 oktober 1979 te Utrecht, S 

oervTegende 
 

- dat het lidmaatschap van bet dagelijks bestuur van de partij'  
en in.het bijzonder het röozzitterschap. éen tid- e .( mede 
dardoor )geidverslindende inzet eist; 

dat als gevol daarvan slects personèn in een zeer 

itzo.nderlijkë positie, •niet alleen vat betreft hu gaven 

van hart en verstand, maar ook7ra oe'tre± inkomen en. 

• beschikbare tijd, zich redelijkerwijs kandidaat kuflnen 
• . stell.en voor dergelijke funktie; • 

. 

-. dat aeze omsana.igned onaanvaardbaar  is V&flUii democratisch 
00 gpirnt ...• . • . . 

-- 

draat riet Hoofdbestuur o?Jver  een jaar een regeling aan 

de Algemene Ledenvergadering voor te leggen, die aan deze 

onaanvaardbare omstandighe.id een eina.e maakt, 

en gaat over: ot de orde van de dag. 

Aad Tuis 

3rno iJaa. s 

Rob van Ba aren. 
ilarieke van den  Hazel 

Vii  Felsbourg 



&\(O-'\ 

R0 oe  

tL 

Ondertekend: 

1.  

MOTIE 

Indiener: E.F.Berkhout c.s.. 

: t 

°L.  

i 

Woordvoerder: E.F.Berkhput.. 

Onderwerp: Dagelijks Bestuur 

• De ALV-van DI-66 , in - vergadering bijeen te Utrecht op 
27 oktober 1979 

Overwegende 

-Voor D 1 66 is demokratisering van de macht een belang--
-rijk programmapuntDit komt o..a tot uiting in het 
tegengaan van een ku.mulatie van(politieke) funkties. 

- - 
- ----D'66 als vierde stroom neemt een volwaardige plaats 

in in het politieke 1everi in Nederland... 
Dit houdt in dat D 1 66 een evenredig aandeel vraagt 
bij benoemingen in ambten met een politieke achter-
grond,zoals b.'. commissaris der Koningin en burge-
meester. 
Dit houdt ook in dat D1 66 deze ambten serieus wil 
vervullen,met de objektivitelt die b-ij deze ambten 
hoort en met de inzet die deze ambten vragen. 

Is van oordeel 

dat het lidmaatschap van bet 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. 

ft  ~~ - Ro V~, F  e~~ 



• Motie 1 inzake Vrede, Veiligheid en Kernbewapening / P.Fokkink - 3 oktober 1979 

De ALV van D 1 66, 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 uitsluitend vanuit mili-

tair-technische gegevens en beschouwingen mgiworden ~t- 

1 1)  .-, 
, 

1. de problemen van Vrede en Veiligheid in West-Europa niet 

slechts vanuit het beperkte kader van de OOST-WEST verhou-

ding, te weten Sovjet-Unie versus Verenigde Staten dan 

wel Warschau-Pakt versus NAVO, mag worden bezien, 

gelet op het advies van de Adviesraad dd 29 september 1979  om zo spoedig mo-

gelijk 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 ge-

wenst is.dat naast de reeds beschikbaré diskussienota 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 interna-

tionale verhoudingen" wordt geleverd, 

tevens van oordeel zijnde dat het vraagstuk van vrede en veiligheid in inter-

nationale verhoudingen-de permanente aandacT'an D 1 66 behoeft, 

nodigt het HE uit: 

1. in overleg met de SWE ecr g—-t- h-t-4-Gtelle vs& een permanente 

werkgroep "Vrede en Veiligheid in Internationale Verhoudingen" L 

2. deze werkgroep als eerste opdracht te v-ee4 de diiskussienota van de 

SWB-subwerkgroep Defensie aan te vullen op andere dan militair-technische 
CC CC 

beschouwingen en met een breder perstief dan de Oost-West verhouding, 

Th 

Ter indiening ondersteund door:  

Pd  
4: 

/ '2 il//lI 
J: ,Jt h n ja tY' -t e-.- 

(handtekening) P. MAJe 

H 

p gaat over tot de orde van de vergadering. 



motie gj algemeen kernwapenbeleid. 
De ALV van D'66, op 26 en 27 oktober 19791ie Utrecht bijeen,  
Tan  mening dat 

liet ontwikkel.n,zxbezitten en* cl* bereidheid tot het gebruiken van kernwapens 
afgewezen moet.woHen als zijnde in strijd met de fun&ainent.lemenselijke waar-. 
digheid en cie rechten van de mens, 
stelt d.* fraktie roor 

haar beleid op  dc  intentieverklaring af te stemmen, 
stelt voor 

d.c discussienota Vrede,x Veiligheid en K:srnwap.ns, voortgekomen uit de werk-
groep Buitenland en Defensie, te laten aanvallen door een rapport waarin boven-
genoemde mening wordt uitgewerkt naar een' vredes- en veiligheidsbelejd. in het 
kader van cie internationale verhoudingen, 
hiermee een discussie i (ie  -partij op gang te brengen, overdeze problematiek 
en hierover binnen drie maanden een deelcongres te organiseren, 

en gaat over tot de orde van cie dag. 

ondertekenaars alle aanwezigen behalve nr. 15. 
indiener: 00P. Boekendijk ,  



Motie net betrekking op het vraagstuk kernbewapening 

Indieners Regio crd rban 
Woordvoerder: Nico Schoof of een aanwëzig regiolïd 

De leden van D'66 in vergadering bijêen op 26 en 27 october 1979.te-
Utrecht 
overwegende, 
- dat over het vraagstuk van de kernbewapening een aktueel partij-

standpunt ontbreekt, 
- dat het gezien de aard van deze hoogstzorgwekkende problematiek 
toch zeer gewnst is, dat poedi een standpunt wordt ingenomen, 

- dat de adviesraad tijdens haar vergadering van 30 sept. j..l. ook 
geen duidelijkheid over dit onderwerpheef-t mnen verschaffn, 

besluit: 
het hoofdbestuur uit te nodigen te bevordCren dat v66r 1 januari 'F 
een aktueel en duidelijk standpunt van D'66 over d& kernbewapening 
is ingenomen. 

Nahens de  ARV  Regio No 
Maurice 
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Motie 2 inzake Vrede, Veiligheid en Kernwapens / P. Fokkink - 3 oktb 1 9(19(11  

De ALV van D 1 66, bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober 1979, 
overwegende dat D'& -  

a. van haar ontstaan al met betrekking tot het buitenlands beleid kreatieL 
en baan'brekendL ,at-a-. voorstellen heeft gedaan en Problemen aan de orde ge-

steld, die in andere partijen met feitelijke of mogelijke regeringsverantwoor-
delijkheid nog onbespreekbaar waren, 
b. zich aanspreekbaar acht voor 'dernokratie als ethische houding', waarbij on-

der andere de menselijke waardigheid en onderlinge verdraagzaamheid aan de 
orde zijn, 
c. zich aanspreekbaar acht voor 'internationale gerichtheid' , waarbij onder an-

dere zelfbeschikkingsrecht, 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 mogelijke kans moet worden gegeven zelf hun wijze van 
samenleven te kunnen bepalen, 

van oordeel zijnde dat 
A. de kernbewapening zich na WO-II  zodanig heeft ontwikkeld, dat de bereidheid 

om deze bewapening te gebruiken,uiteìndelijk altijd tot vernietiging en ver-
woesting van grote delen van de wereld. moet leiden, omdat de integratie van tak-
tische mt strategische kernbewapening gen beheersbare overgang tqtaat, 
B. in geen periode van de geschiedenis het aantal oorlogen, inclusief grote als 

'Korea' - 'Vietnam' - '-Midden--Oosten', zo groot is géweetals juist in de 
periode van de kernbewapening, 
C. de bereidheid kernwapens te gebruiken tevens de bereidheid inhoudt "het an-

dere volk" te willen vernietigen en hun voortbestaan generaties lang te wil-
len ontwrichten, 
D. dat g4e'n doel  dig  bereidheid rechtvaardigt, dan wel kan of mag rechtvaardigen, 

tevens van oordeel zijnde dat 
eri uitspraak van de D'66-ALV het ontwikkelen en bezitten van kernwapens, en 
de bereidheid die te gebruiken, als strijdig met de fundamentele menselijke waar- 
digheid en de rechten van de mens te beschouwen 
niet betekent dat D 1 66 

- onmiddelijk uitzetting uit Nederland van de kernwapens eist, 
- Nederland uit de nucleaire NATO wil heb ben, 
- niet mag samenwerken in parlement en regeringrnet partijen 
die haar standpunt dienaangaande niet delen, 

maar wèl betekent dat D'66 zich verplicht in parlement, regering en internatio- 
nale organisaties een zodanig vredes- en veiligheidsbeleid te 
ontwikkelen, 

-=
da 

 

at daarin kernwapens geen rol spelen. 
15innn afzienbare termijn 

besluit zich als volgt uit te spreken: 

1. D 1 66 wijst het ontwikkelen en bezitten van kernwapens, met de bereidheid die 
te gebruiken, af als strijdig met de fundamentele waardigheid en de rechten 
van de mens, 

2. D 1 66 verplicht zich een vredes- en veiligheidsbeleid te ontwikkelen, waarin 
kernwapens geen rol spelen, 

.•._. 

en gaat over tot de orde van de vergadering. 

Ter indiening ondersteund dor: 

- 

(h9.ndtekening) )Lç PE P411 

M 



MOTIE 

1 
De ALV van D'66, in kongres bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober 1979, 

Overwegende, 

- dat ondanks onderhandelingen tussen en toezeggingen van de grote militaire 
machtsblokken de bewapeningswedloop vrijwel onverminderd 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 in dit geheel zeker niet aan het ver-
minderen is en dat ook het zicht daarop ontbreekt als niet met meer moed en 
vindingrijkheid 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 verdediging ervan en dat in dit licht kern-
bewapening met afkeer dient te worden bezien; 

- dat een van de meest duidelijke bewijzen van het niet funktioneren -van 
demo1'atie hierin ligt dat ondanks de opvattingen van individuele burgers 
in de wereld tegenover elkaar, mogendheden de bewapening als iets vanzelf-
sprekends ervaren en daarnaar handelen; 

-dat bij het zoeken naar wegen uit deze impasse de kernbewapening een eerste 
zorg is, omdat kernbewapening de konventionele wapens in zinloze en afschuwe-
lijke vernietigingskracht verre overtreft; 

Spreekt uit, 

- dat in ons Beleidsprogramma sterker de maatschappelijke onrust over 
de kernbewapeningswedloop moet dhorklinken dan thans het geval is; 

- dat mede daarom 00000 ?OOXXXQ5OÇX de defensiepassages in-ons 
Beleidsprogramma dienen te worden herzien; 

- dat in dze herziening moet worden verwoord dat het met moed en verve werken 
'aan de afschaffing van de kernbewapening een essentiëel onderdeel vormt 
van een vernieuwend D'66-defensiebeleid; 

- dat in deze opvatting de modernisering van (een deel van) het kernwapenarse- 
naal eh/of de uitbreiding ervan in het geheel niet passen; 

- dat daarmee in dit stadium geen uitspraak wordt gedaan over het NAVO-lidmaatschap 

en gaat over tot de orde van de dag. 

wL 

, \cL/ 

Cap-a 
C/ 



motie 8; modernisering kernwapens  
Dc  ALY van Dt661  op 26 en 27 oktober5  t. Utrecht bijeen, 
van oordeel. dat 

(mede gehoord de uitlatingen van de beer Breznjew omtrent eventuele terugrek-
king van Russische kernwapens) geen besluit omtrent de modernisering van het, 
kernwap.narsenaal van de Natoland.en in Europa genomen dient te worden alvorens 
nogmaals wordt getracht met de Sowetunie tot overeenstimming te komen omtrent 
het terugtrekken van kernwapens, 
verzoekt 

het H.B. te willen bevorderen dat de problemen van de modernisring van de kern-
bewapening de komende tijd. in alle gel&ingen van de partij terdege wordt bestu- 
dierd.. : 
ondertekenaars t alle aanwezigen behalve nr. 15 
.nd.iener J0F. Jansen van Thikwerd 



1.1 0 T I E.  

Indieners: D.Tommel, L.Kahurnann, A.Uilen, t.Olden, S.1'alinga-Postina, 
C.Slottje,en overige leden van de regio Drenthe van D'66 
aanwezig op de Alg. Regioverg. op 6 okt. 1979 (met 24 voor, 

geen tegen  on  7 onthoudingen). 

( De indiening gaat niet namens de a.r.v. ewegene de demo-

cratische zuiverheid aangezien betwijfeld ken worden of 

-deze gcchti problcmatie1z wel voldoende duidelijk g 
agondeerd was.) 

woordvoerder: D.Tommel. 

Onderwerp: Defensie, modernisering kernbewapening. 

Do  MN  van D'CG, in vergadering bijeen te Utrecht op 27 oktober 19791  

overwegende dat met 1acbt  scot  worden gestreefd naar ter dringen 

van bet bewarcnings niveau van "'AVO en Harsohau Pact, 

dat vooral de rol van de kernbewapening moet worden 

beperkt, 

spreekt als haar uit dat met kracht gestreefd moet worden 

-- naar bewapenings beperkende overeenkomsten met het -
Warschau Pact, 

dat, vooruitlopend daarop, besloten moet worden tot bet 

niet moderniseren van  dc  NAVO-tactische kernwapens, 

dat ook  eon  principe besluit tot modernisering, met de 

bedoeling dit besluit niet uit te voeren  ale  met het 

Wcrsbau Pact een bew-apeningn beperkings overeenkomst 

gesloten kan worden, moet worden afgewezen, 

dat een mogelijke bewapeninge achterstand vanì de NAVO 

tengevolge hiervan, moet worden geaccepteerd, 

verzoekt de Tweede Kamer fractie van haar invloed dien over- 

eenkomstig aan te wenden, 

en gaat over tot de orde van de dog. 



(U U Li MOTIE tARJRWAARD 1 

Politieke Partij Democraten'66 

K 
MOTIE 

 

Nummer 

ndiener Werkgroep Markerwaard Lelystad. 

Onderwerp NARRWAA 



;  

Ds  Algemene Leden Ver,~„ aderinS van d56  on  26 en 27 obtober 

1979 te Utrecht in vergadering bijeen, 

overwegende 

-dat het beleidsvoornemen van de re ing net betrekking tot 
de karkerweard, al snede het Structuurschei-„a 3urgerluchtvaart - 
terreinen binnenkort zullen worden gepubliceerd, 

-dat het Structuurschema zal aangeven, dat indien er een Tweede 
Nationale Luchthaven (TEL) zal worden aanlegd, de ::arkcrwaard 
daarvoor de meest geschikte lokatie zal zijn en zich derhalve 
over de noodzaak van een T1 niet zal uitlaten, 

-dat in het beleiis\roornemsn (waarsc.hijnlijk de inroldriug van 
het  Harker-neer wordt voorgestaan, 

-dat door de regering onvoldoende argumenten worden aanc;edraaen 

voor de inroldering van het Markermeer  on  grond waarvan  ear  zo 
verstrekkende bed i seing thans kan worden genomen 

-dat or gron,51 van de thans beschikbare gegevens de aanleg van 
een T'iL in de i.iarkerwaard niet kan worden gerechtvaardigd, 

-dat ook geen behoefte bestaat aanwezige natuurgebieden tegen 
zeer hoge kosten in andersoortige natuurgebieden  on  te zetten, 

verzoekt de Tweede Kanerfraktie 

zijn standpunt in overeensternming met het bovenstaande te be-
palen 

en gaat over tot de orde van de dag 

Toelichting 

Het is van belang ter ondersteuning van de Katnerfraktie een. dui-
delijke en ondubbelzinnige uitspraak te doen over de afwijzing 
van de Harkerwaard, nu de regering een beslissing wil nemen1  die  
flu  op financiele gronden naet kar worden uitgevoere. maar zijn 
schaduw wel votrit zal werpen met betrekking tot, alle bijko-
mende (planologisdhe) maatregelen. Handhaving van het i.iarkermeer 
zou daarmee voorgoed verkeken zijn. 
Deze motie is in overeenstemming met de zienswijze van de  ARV  van 
6 oktober j.l. en de Statenfraktie van Noord Holland. 

~4 
Afdeling Monnickendam 

naartenverT 

anneke roggeveen 

ton gal 



MOTIE r 

De ALV van Dt66 in kongres bijeen op 26 en 27 oktober 1979  te Utrecht, 

Overwegende, 

- dat de regering onlangs een besluit heeft genomen over de inpoldering van 
de Markerwaard en dat dit besluit positief (althans: voor . inpoldering) luidt; 

- dat het D'66-Beleidsprogram-na zich negatief over de inpoldering uitspreekt 
en dat deze lijn steeds en konsequent is vastgehouden; 

Van mening, 

- dat het Markermeer als natuurgebied en zoetwaterreservoir van groot belang is; 
- dat een dergelijke inpoldering een onomkeerbare handeling is, die slechts 

mag worden uitgevoerd als een kosten-baten-afweging de inpoldering onont- 
koombaar maakt; 

- dat de z. baten van de inpoldering - landbouw- en bosbouwgrond, ruimte 
voor woningbouw, een tweede nationale lftchthaven en de werkgelegenheid - 
onvoldoende kunnen worden aangetoond en/of in strijd zijn met het D'66-beleid; 

- dat de aanleg van de Markerwaard bovendien ernstige konsequenties zal hebben 
voor de aterhuishouding en de infrastructuur van Noord-Holland 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. 

t' 
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De A.L.V. van D'66 op 26 en 27 oktober 1979  bijeen te Utrecht, 

kennis genomen hebbend van de informele kontakten tussen. politici 

van PvdA, VITD  en D 1 66, 

- overwegende dat de mogelijkheid van toekomstige regeringssamen- 

werking tussen genoemde partijenwaarbij de onvermijdelijkheid 

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 genstitutionaliseerd onderzoek 

naar de mogelijkheden van toekomstige samenwerking tussen de drie 

partijen wenselijk is 

- draagt het H.B. op de mogelijkheid te onderzoekefl de genoemde 

kontakten te formaliseren, in die zin dat zij uitgebouwd worden 

tot een gesprek onder verantwoordelijkheid van de hoofdbesturen 

eventueel met inschakeling van de wetenschappelijke bureaus van 

de drie partijen, ter bestudering van de overeenkomsten en verschillen 

in de partijprograas  en een evaluatie daarvan ten aanzien van de 

mogelijkheid van toekomstige samenwerking 

- draagt het H.B. op om op de volgende A.L.V., 25 en 26 april 1980, 

te Nijmegen, te rapporteren over de uitvoering van genoemde 

opdracht. 

Toelichting: 

Een uitwisselbaarheid van de viergrote partijen in regeringscoalities 

zou een vruchtbare doorbraak betekenen in de Nederlandse partijverhou-

dingen. Het zou een "bevrijding"-betekenen van het "onmisbare" CDA. 

Bet initiatief van enkele polititi uit PvdA, VVD en D'66 is te waarde-

vol om een zuiver partikulier gesprek te blijven. Op zijn minst kan onder 

de verantwoordelijkheid van de hoofdbesturen bestudeerd worden in welke 

mate de huidige tegenstellingen tussen bovengenoemde partijen programma-

tiech gfundeerd zijn en of zij, los van persoonlijke en historische 

emoties, op langere termijn te ovebruggen zijn, en onder welke voor-

waarden. Een afstandelijke analyse, bijvoorbeeld van een commissie uit 

d drie wetenscáá bureaus van de tijen zou daarbij  eel  

w 
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Nummer: 

Indieners: J. Bijl 
F.G. van Wens 
M.C. van Wens 
Th. van Warissing 
P. Zoun r 
A. van de Kreeke 

Eventuele woordvoerder: J. Bijl 

Onderwerp: agendapunt 19 

De A.L.V. van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op 27 oktober 1979, 
kennis genomen hebbend van het standpunt van het Hoofdbestuur inzake het bewaren 
van de eigenidentiteit en hetom die reden niet deelnemen in een sanienv'erkings-
verband met P.v.d.A., P.P.R. en P.S.P., 

overwegende dat de politieke idealen van D'66 het best verwezenlijkt kunnen v'orden 
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. 

Toelichting: D'66 heeft vanaf zijn ontstaan samengewerkt met progressieve partijen 
als P.v.d.A en P.F..R.. Door het huidige standpunt van D'66 t.a.v. 

het bewaren van de eigen idéntiteit 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 kzer duidelijk 
zijn, waar D'66 staat: links van het midden. 

It 

LII  



D1 66 Landsmeer-Watergang 

I /J,f'/-'7 

De Algemene Afdelingsverjndering van D'66 Landsmeer, op 2w september '79 

in het uorpshuis te Landsmeer in vergadering bijeen, 

stelt de 25ste Algemene Ledenvergadering van D1 66, te houden op 26 en 27 

oktober 1979 te Utrecht, voor de volgende motie aan te nemen: 

De Algemene Ledenvergadering van de politieke partij Democraten'66, op 26 
en 27 oktober 1979 in  Maresca  te Utrecht bijeen, 

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 zon-

der voldoende bestudering vooraf; 

4. dat door tijdgebrek op ALV's het  HR  genoodzaakt is moties, amendementen, 
beleidsstudies,  etc.  -te- voorzien 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 them8congressen de ALV's aanmerkelijk zullen kunnen ontlasten; - 

D. dat moties en amendementen op ALV's belangrijke instriunten zijn. in de 
hand-en van individuele leden, afdelingen en regio's om op een democratische 
manier tot besluitvorming te komen of deze te beinvloeden; 

E. dat het riB door inoties:en amendementen op LV's te voorzien van de kwalifi-
katie "ontraden" of "overgenomen', een te zware druk legt op de besluit- 
vorming; - - 

besluit het  HR  op te dragen, - - 

1. de wenselijkheid van themacongressen te onderzoeken; - -  

II. de ruimte te schepnen voor discussie en duidelijke argumentatie m.b.t. 
moties, amendementen, beleidsstudies,  etc.  zodat de vaak erg summier toe-
gelichte aantekening "ontraden" of "overgenomen" achterwege kan blijven 
en ALV's (en them8congressen) in mondigheid 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. 
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Motie 

Nummer 

Indiener Afdeling  kuwbetdalu  

Woordvoerder: 

Onderwerp : Agendapunt 19. Algemene politieke moties. 

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

Kennis genomen hebbend van de beleidsbrief van de Minister van CRM inzake 

de financiering van de regionale omroep. 

Overwegende - dat D'66 reeds vanaf haar oprichting regionale omroep als een 

positief middel tot democratisering en participatie van de burger 

heeft beschouwd, 

- dat de, Kamerfraktie van D 1 66 altijd krachtig de ontwikkeling van 

regionale omroep heeft bepleit, 

- dat voor de ontwikkeling en het funktioneren van regionale omroep 

de onafhankelijkheid van het medium gewaarborgd moet zijn, - 

- dat dit het beste. gerealiseerd kan worden door regionale omroep 

als zelfstandig onderdeel van het omroepbestel uit de omroepmidde- 

len te financieren 

is van oordeel dat het regeringsbeleid inzake de regionale omroep niet die waar- - 

borgen voor kontinuiteit en onafhankelijkheid in zich sluit. 

Verzoekt: 1. de tweede kamerfraktie al het mogelijke in het werk te stellen om 

- de regionale omroep zo snel mogelijk verder uit te bouwen als zelf-

standig onderdeel van het omroepbestel, 

2. het hoofdbestuur zo spoedig mogelijk in het beleidsprogramma een 

onderdeel op te nemen over kleinschalige media als uitdrukking van 

het democratiseringsproces en de participatie van de burgers hierin. 

Toelichting : geen. 

Postbus 166, 1000 BZ Amsterdam, Postgiro 787033, t.n.v. penningmeester D'66, Amsterdam. 



Motie nr. 
I  /j /4L)J  

Motie van de afdeling EEMNLS van D'66 betreffende het 
instellen van een denkteam. 

De ALV van D 1 66, in vergadering bijeen te Utrecht op 26 en 27 
oktober 1979, 

OVERWEGENDE DAT, 

- een toenemend aantal signalen uit onze samenleving erop wijst, 
dat ernstige gevolgen van complexe en onderling samenhangende 
ontwikkelingen op sociaal-economisch en maatschappelijk gebied 
zich versneld aandienen, 

- de complexiteit en de ondoorzichtigheid van de zich daarbij aan-
kondigende 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 hoogstensdeel-oplossingen aandragen, 

- 

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 complexe 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 zo-
danige samenstelling, dat daarin alle betrokken disciplines zijn 
opgenomen, 

- het bovendien gewenst zou (kunnen) zijn, dat ook andere politieke 
partijen aan deze werkgroep deelnemen. 

VERZOEKEN HET HB, 

- de totstandkoming van deze bree.d samengestelde werkgroep krachtig 
te bevorderen, 

- demogelijkheden te onderzoeken in hoeverre andere pQlitieke 
partijen in bedoelde werkgroep zouden willen participeren, 

- zo mogelijk op het voorjaarscongres van 1980 een duidelijke en 
praktisch uitvoerbare taakomschrijving aan de PLV voor te leggen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Co reline Boomsma- Bcke 

Erik Boomsma 

Wivica Greve-von Weiss  

Henk Potman 

Han de Roos  

Joost Sipkes 

Netty Sipkes-Kleingeld 
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'd Politieke Partij Democraten '66 
BIJLAGE 5 

4;  

motie 0; afwezigheid EeB in Gasselte dd. 2-6-79 : 
De ALV van D.166, op 26 en 27 oktobek' 19791  te Utrecht bijeen, - 

constaterende 0 

0 •  

dat het-  H.B.tijdens de landelijke energie&ag-begasselte.op 2ojuni jl.,  op geen-. 
enkele wijze heeft gereageerd op de gebeurtenissen die toen plaatsvonden, 
overwegende 

dat bet voor de partij belangrijk is op mai festaties,wa.arvan de  

strekking overeenkomt met de denkbeelden van D166, van haar belangstelling 
blijk te geven, 
verzoekt : -'.. . 

 

het H.B. in het vervolg alerter te reageren op dit soort manifestaties, 
/ onciertek.naars alle aanwezigen behalve nrs, 6 en 8 

indiener: J0 Apotheker (Groningen—stad) 
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MOTIE •, 

Overwegende, .  Ur.:,  1 J 

dat in de afvalstoffenwet over de doseringvn.rioolsiibbePerjcende richt-

lijnen, zoals voorgesteld door de Unie van Waterschaporden gehanteerd, 

die deze 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 metalen, waaronder koper1  

- dat bij de toelaatbare hoeveelheid koper werd uitgegaan van maximaal toe-

laathare-doses van resp. -I 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 koper- 

sulfaat 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 Bodemvruchtbaarheid te 

eij 
Groningen), overeenkomt met koperaanvoer 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 kbperbelasting in Nederland uit riool- 

slib afgezet in de landbouw in 1977-30 ton bedroeg en die  nit  dierlijke 

mest 900 ton - 

- dat niet aannemelijk kan worden gemaakt, dat koper uit tioolslib 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 plante-

voedingsstoffen in dierlijke mest en dat de aanwezigheid van grote hoeveelheden 

koper deze recirculatie op den duur, zal belemmeren.  

ii 
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Verzoekt de tweede kamer fractie te bewerken dat de regering ertoe wordt 

bewogen om door middel van geëigende maatregelen te komen tot een verla-

ging, resp totale afschaffing van de toevoeging van kopersulfaat- «OM 

varkensvoer, en dit voorstel ook bij het Europese Parlement aanhangig 

wordt gemaakt. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Dr.Ir. A.R.P. Janse. 
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LIOTIE 

Iunnue 
Indieners Algemene Regiovei'gadering D1 66 Zeeland 

Woordvoerder  P. Scheele  
Onderwerp: H.B. resolutie 2 inzake de BredeM atschappelijke Discussie over 

het energiebeleid, blz 15 van de 2e congrs Democraat, 

De ALV van D'GG in vergadering bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober 1979. 
0vegnde dat door de eder1andse overheids-en  semi  overbeidslichamen 

geld wordt gegeven aan energieonderzoek 
dat van die gelden 46,3% gaat naar onderzoek inzake kerneplijtin 
10,6 % gaat naar onderzoek inzake kernîusie,ll,O % gaat naar onde 

- zoek inzake fossiele brandstof en slechts 6,5, % resp: 5,2% naar 
onderzoek inzake besparing respectievelijk zon en wind energie 
dat  semi  overheidslichamen geneigd kunnen zijn op grond van 
foutieve criteria onderzoeksgelden beschikbaar te stellen aan 
energievorrien. 

--dat de voordelen ten aanzien van kernfusie, besparingen en zon en 
windenergie zeer groot kunnen zijn. 

Is van oordeel-.dat er een .onevénwichtgheMsbestaat in de verdeling van gelde:  
t.b.v. onderzoek tussen de diverse energiévorien. 
- dat alleen de Nedr1andse overheid verantwoordelijk moet zijn 
voor het verstrekken van onderzoeksgelden. 

Verzoekt: de Tweede kamer fractie van D'66 er in de regering op aan te dringe: 
• dat:l. er meer evenwichtige verdeling komt van overheidsgelden 

- ten behoeve van energie onderzoek waarin met name relatief 
meer gelden ter beschikking worden gesteld voor onderzoek 

• naar kernfusie, besparingen en zon en windenergie. 
• 2, slechts de overheid en geen  semi  overheidslichamen (KLiA, - 

energieproducenten) gelden ter beschikking stelt voor 
diverse energievormen. 

Ondertekenaars: 

w.L L.J. Grootaarts, Duuuxnede 49, Middelburg4 
w.g. P.  Scheele,  .Reigerstraat 7, Heinlkenszand 
w.g. A.J. Pouwer Veerseweg 47, Veere 
wwg. J. v.d. Reidt, Mossellaan 47 0  Tholen 
w.g. E. v.d. Bezg-Verstraeten, Havikhof 8 9  Heinikenszand 
w.g. P. Overdulve, Oranjeplaatweg 3, 's Heer Arendskerke 
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LIOTIE 

rr uxnxner. . . . . . . . 
Indieners Algemene Regio vergadering D'66 Zeeland 
Woordvoerder J. v.d. Reijdt 
0nderwer2 H.B.  resolutie  II  inzake de Brede Maatschappelijke discussie 

over het energiebeleid blz 15 van de 2e congres Democraat 

De ALV van D'66 in vergadering bijeeri te Utrecht op 26 en 27 oktober 1979 
Overwegende dat in Rijswijk een proef wordt genomen met stegdoppeiplaten 
ten beboee van de tuinbouw onder glas. Dat stegdoppelpiaten 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 pfioriteit moet worden toegekend aan de besparings 
industrie en de industrie die uit afval alcohol maakt. 
Dat zo groot mogelijke subsidie's moeten worden gegeven aan de besparings 
energie, dat wij het beperken van het energie verbruik in Nederland 
waar nodig een uitzondering moet worden gemaakt voor de besparingsenergie. 

Verzoekt de tweede kamer fractie van D'66 met klem zich voor de uitvoering 
van dit besluit in te spannen. 

Toelichting De motie spreekt voor zichzelf. 

Ondertekenaars: 

W.g. E.J. Grotaarts4— 
w.g. P. Scheele 
w.g. J. v.d. Reijdt 
w.g. A. J. Pouwer 
W.g. E. v.d. Berg-Verstraeten 
w.g. P.O. Overdulve 



De Algemene Ledenvergadering van D 1  66 
I \ 

te Utrecht op 27 oktober 1979 

2121 
Overwegende: 

dat de beschikbare energie zo zuinig mogelijk moet worden gebruikt; 

dat de opwekking van elekticiteit enorme hoeveelheden fossiele 
brandstof vereist; 

dat een elektriciteitscentrale een grote belasting voor het milieu 
betekent; 

dat de producenten en leveranciers van elektriciteit een monopolie-
posti-tie innemen, waarbij het winstoogmerk een belangrijke 
plaats inneemt; 

dat de elektriciteitsvoorziening wordt geregeld door diverse samen- 
werkingsverbanden van een aantal gemeenten en provincies; 

dat daarop de eigen inwoners en hun vertegenwoordigers nauwelijks 
en de overige inwoners van Nederland geen enkele invloed heb-
ben; 

dat de gezamenlijke elektriciteitscentrales :overkoepeld worden 
door een soort gemeenschappelijke regeling op landelijk niveau: 
de samenwerkende Elektriciteitsproduktiebedrijven N.V. (S.E.P.) 

Is van oordeel 

dat de gehele elektriciteitsvoorziening onder direkte verantwoor-
delijkheid en kontrole van rechtstreeks en demokratisch geko-
zen vertegenwoordigers dient plaats te vinden; 

Verzoekt de Tweede Kainerfrakt-ie hiertoe de nodige stappen te onder-
nemen. 

Toelichting: 
De problemen rond de voorgenomen bouw van een nieuwe centrale 

te Dordrecht ten behoeve vande elekticiteitsvoorziening 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 gemeenteraadsle-
den 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 gmeente, van kleine 
centrales ter benutting van de afvalwarmte. 
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MOTIE  

NQ  

Indieners P.A. van den Brandhof e.a. (tel. 02550- 15493, 
werk.' 010-176023) 

Woordvoerder: J. Vis (of P.A. van den Brandhof) 

Onder-we=i : }PNERGIE 

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

overwegende dat in de toekomstige energievoorziening de mat van becchik- - - 

baaheid van duurzame, maatschappelijk aanvaardbare enerqie-
vormen maatgevend moet zijn voor het energieverbruik, 

• van oordeel .dat de aan kernenergie verbonden problemen en risiko's zo ver 
. . van een clossing verwijderd zijn, dat kernenergie naar 

huidig inzicht niet kan worden aangemerkt als een 
aanvaardhare energievorm, 

sreekt als-haar mening uit 
- dat daar= vooralsnog niet kan worden uitgegaan van een bijdrage 

van kernarie aan onze toekomstige energievoorziening, 

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

- dat met he prioriteit gewerkt moet worden aan: 

1, het reaiiseen van een uiterst effektief energiebespar'ings-
beleid; 

2. het biijve astCmtnen var. ons ekon3misch bestel op een 
Iac gebruiksscenario; 

3. het ontwikkelen en introduceren van rnaatschapplijk aanvaard- 
bare nergievorrnen; S  

dringt er-  . bij de D'VI6-ers in vert.egenwoqrdigende licharren  on  aan zich 
ervoor in te spannen, dat in het beleid van deze opvatting 
zoveel mogelijk recht wordt cedaan, 

m/ 



Motie no. 

Afdeling Groningen 

Woordvoerder : Jan Apotheker 

Onderwerp : kernenergie (punt 19) 

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

overwegende dat kernenergie een energiebron is, waaraan op dit moment 

grote bezwaren kleven, waarbij maatschappelijke consequenties (b.v. 

etaking), veiligheid en-opslag van radioactief afval de grootste 

problemen vormen, 

overwegende 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 totdat de problemen rond kern—

energie zijn opgelost. 

B.S.Wilpstra 

J.Apotheker 

M.Hart de uyer - Koutstaal 

J • Stroeven 

E.R.Smits 

(C729Çt 
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A1enene Politieke M9jie over kernenerie: 
4 4 ... inbbv-i- , - - - - 
*4.A %. La '... .L • — — .- - - - -- . - 

woordvoerder: 
: 

De Algemene Ledenvergadering van de Politieke Partij TïT"T, 
in vergadering bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober, 

overwegende dat -de--onlustgevoelena ten-  aanzienvan de toepassing..... 
kernenergie in korte tijd snel zijn toegenomen, o.a. door de ge-
beurtenissen in de kerncentrale te  Harrisburg  in deVerenigde Staten.,-
TaadOOrS.er nieuw inzicht is gekomen in-=he t--gevaar - dat -ke-rnene-rg-ie-, 
met zich meebrengt, . 

is van oordeel dAt de huidige afwijzende houding van  D16ó  t.a.v. 
de opslag van radioaktief afval in zoutkoepels en de bouw van 
nieuwe kerncentrales, verder moet worden aangevuld, 

en. spreekt zich uit tegen alle toepassing van kernenergie in 
Nederland en tegen deelname van de nederlandse overheid aan kern-
energie-projecten in het buitenlandi behoudens zuiver wetenscbappeii 
onderzoek zo lang er onvoldoende garanties zijn voor onze veiligheid 
en voor die van onze kinderen., 

Peter de Jong 

.,Eenkde Goede 

/ 
Werner Uerz 

Ed Schiks  

Thom  de---Graaf 

Hans van Oerle 

Maarten Decates 

SpinGtstra.at  15, Nijmegen 

Jan S-teenstraat 34, Bleiswi1  

Saad.gat 26, Zevenaar 
( 

Zenveld 55-10 Nijmegen  

Hetogstraat 113, Nijmegen 

Jan. van Goyenstraat LfQ, Nijmegen &S ,1k rle 

Parkweg 90, Nijmegen 

&(1 4 



117Y 
I4UJ  

Motie no. 

Afdeling Groningen 

Woordvoerder : Jan Apotheker 

Onderwerp : kernenergie (punt 19) 

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

Utrecht1  

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 af- 

wijzing- van kernenergie voorstaan dam in Nederland, - 

overwegende dat een dergelijk verschil in standpunt niet acceptabel is, 

besluit artikel 3.11.D van het europees programma te schrappen en draagt 

het HB op het artiekel te hei-schrijven in die zin dat in europees  verb  and 

een zelfde standpunt wordt ingenomen tegenover kernenergie als' in Neder-

land. 

B. S.\ilpstra 

J.Apotheker 

LEart de Ruyter-Koutstaal 

J. S troeven 

E.R. Sriiits 
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L1OTIE 

Nummer 
Indieners Algemene Regio Vergadering D'66 Zeeland 

WoordvoerderE.J. Grootaarts - 

Ondrwerp H.B. resolutie 2 inzake de Brede Maatschappelijke Discussie 
over het energiebeleid, blz 15 van de 2e congres Democraat. ------ - 

De ALV van D'GG in vergadering bijeen te Utrecht op 26 ñ 27 oktober 1979. 

Overwegende dat energieopwekking door middel van aoomsp1ising zeer ver-
gaande veiligheidswaarborgen vereist - dat deze vorm van energieopwekking 
voorshands vri.jwelonoverkomeli-j ke afval problemen schept welke waasohij n- 
lijk in de nabije toekomst- niet zullen worden opgelost. 1 

- dat beslissingen over nucleaire technologie primair van landelijke 
en internationaal belang zijn 

- dat beslissingen over het voortbestaan-van de. kerncentrale Borsele 
pâs genomen moeten worden na afloop van de Brede Maatschappelijke 
Discussie 

- dat stopzetting van de kerncentrale Borsele zeer nadelige invloeden 
heeft op de financile positie van de provincie Zeeland. 

Besluit de statenfractie van D'66 in Zeeland te adviseren het voortbestaan 
van de kerncentrale Borsele te accepteren mits: 
a. een voortdurende en gewapende bewaking van het object wordt, gegarendeerd 
b. een natiönale of Europese onafhankelijke en perodieke wisselende 

procesbewaker in het vooruitzicht wordt gesteld 
c geen wezenlijke uitbreiding aan de, functie van de centrale wordt gegeven 

en de kapàït:ei van.de  opslagmogelijkheden van~ splijtstof elementen~, -  
maximaal wordt uitgebrd tot 240 elementen -- 

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

e. de energieproductie, mede gezien de amoveringskosten,ekonomisch ver- 
antwoord blijft 

. Op het volgende partijcongres het standpunt overhetgebruik van kern- 
centrale's te formuleren 

3. De D'GG fractie's in de Tweede kamer en het Europees Parlement te ver- 
zoeken: .. . 

a. het onder 1 geformuleerde sndputoverbetngmbnuik 
b. te bevorderen dat op .Eurôpees gebied en nationaal gebied een onaf-

hankelijk instituut--wordt gevormd, .dat tot taak krijgt-met steeds 
wisselende mensen-het op een juiste wijze functioneren van de proces 
bewaking van kerncentrale's en andereppotentieel gevaarlijke .objekten, 
te kontroleren. . 

Ondertekenaars: 

w.g. E.J. Grootaarts -mg-- 
w.g. P. Scheele 
w.g. J. v.d. Re13dt 
w.g. A.J. Pouwer 
w 

w.g. E. v.d. Berg-Verstraeten. 
W.g. P. C. Overdulve 
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Dlot&d no.  

Afdeling Groningen 

Woordvoerder : Jan Apotheker 

Onderwerp : kernenergie (punt 19) 

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

overwegende dat kernenergie een energiebron is, waaraan -op dit moment 

grote bezwaren kleven, waarbij maatschappelijke consequenties (b.v. 

bewaking), veiligheid - en opslag van radioactief afval de grootste-

problemen vormen, 

overwegende dat de kerncentrale in Borssele dagelijks radioactief afval 

produceert waarvan het probleem van de opslag nog niet opgelost is, 

overwegende-  dat de energievoorzieningvan deze centrale 
- 
overgenoemen 

kan wo±'den door andere centrales, 

spreekt zich uit voor de sluiting van deze centrale. - - 

B.S.Wilpstra 

J.Apoheker 

LHart de Rthyter—Koutstaal 

J.Stroeven - 

E.R.Smits 

a 

- 

- - 



E1JDEiIEi'T 
Nummer 

Indieners: Algemene Regiovergadering D'66 Zeeland 

oordvoerder P.  Scheele  

Onderwerp: H.B. resolutie 2 inzake de Brede Maatschappelijke Dincusie over 
het energiebeleid, blz 15 van de 2e ccngres Democraat 

Voorstel (concept tekst) 
dat de Brede Maatschappelijke Discussie pas uan een volwaardige - 

bijdrage aan de besluitvorming kan leveren wanner de maatschappelijke 
en economische uitgangspunten en implicatie  1-0 van bet 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 implicatie's 
de democratisering van de energievoorziéningen, de bestaande 
kerncentralets en de verrijkingsfabriekeen de alternatieven 
voor energievoorzieningen onderwerp van discussie zijn. 

ieuw punt: dat alvorens de Brede Maatschappelijke Discussie wordt gestart 
de uitgangspunten waarover gediscusieerd zal worden parlementair 
behandeld en vastgesteld wordenl 

Toelichting: Democratisering energievoorzieningen: 

Wezenlijke kenmerken van democratisering zijn ondermeer:- 
dat aan het gehele volk invloed op de regering wordt toegekend, 
ten aanzien van de energievoorzieningen geldt geen deiiiocratisce 
besluitvorming. De markt van .energiedragers is veelal in handen 
van partculïdre maatschappijen. Het beheer wordt gevoerd door 
semi-overheidsinstellingen die binnen bun statuten veelal 
oligarchische clausules hebben opgenomen , ten aanzien van wezenlij 
ke besluiten. 
Betaande kerncentrale's verrijkingsfabriek te Almelo Alternatieven`
voor energievoorzieningen 
Deze punten spreken voor zichzelf: 

Muw_punt:Volgens de nota opzet Brede Maatschappelijke Discussie is het in 
laatste instantie de zgn stuurgroep (3 onafhankelijke personen) 
die, gegeven haar onafhankelijke positie de concrete uitwerking 
van de Maatschappelijke discssie bepaalt. De parlementaire invloed 
op de bepalingen van de uitgangspuntez waarover wordt gediscussieerz 
is op deze wijze zeer gering. 

Ondertekenakning: -- 

W.g. E,J. Grootaarts, Duunmede 49 9  Middelburg-4---- 
v.g. P.  Scheele,  Reigerstraat 73 Heiniknsand 
w.g. A.J. Pouwer, Veerseweg 479  Veere 
W.g. J. v.d.. Reijdt, hossellaan 47, Tholen 
w.g. B. v.d. Berg-Verstraeten, Havikhof 8, Heinikenezand 
w.g. P. C. Overdulve, Oranjeplaatweg3,:ts'Heer Arendskerke 

- 

:4 



NOTIE nr. 56 

Indieners D Tommel e.a. 
Woordvoerder: 0. Tornel 
Onderwerp:. Defensie, modernisering kernbewapening 

De ALV van D66 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, 

spreekt als haar mening uit 

dat met kracht gestreefd moet worden naar bewapenings-
beperkende. overeenkomsten niet het Warschau Pakt, 
dat vooruitlopend daarop, besloten moet worden tot het 
niet moderniseren van de NAVO-tactische kernwapens, 
dat ook een pincipe besluit tot modernisering, met de 
bedoeling dit besluit niet uit te voeren als met het 
Warschau Pakt een bewapenings-beperkings 'overeenkomst 
gesloten ken worden', moet worden afgewezen, . 

.dat een mogelijke' bewapeningsachterstand van de NAVO 
'tengevolge hiervan, moet worden geaccepteerd, 

vrzdekt de Tweede Kamerfraktie van D'66 ' 

haar invloed dien overeenkomstig aan te wenden, 

en gaat over tot de orde van de dag 
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MOTIE H 

Indiener: E.F.Berkhout c.s. 

Woordvoerder: E.F.Berkhout 

Onderwerp: Dagelijks Bestuur 

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

Overwegende 

-Voor D'66 is demokratisering van de macht een belang-
rijk programmapunt.Dit komt o..a tot uiting in het 
tegengaan van een ku;mulatle van(politieke) funkties. 

-D 1 66 als vierde stroom neemt een volwaardige plaats 
in in het politieke leveir in Nederland.. 
Dit houdt in dat Dt66 een evenredig aandeel vraagt 
bij benoemingen in ambten met een politieke achter-
grond,zoals b.. commissaris der Koningin en burge-
meester. 
Dit houdt ook in dat D1 66 deze ambten serieus wil 
vervullen,met de objektiviteit die bij deze ambten 
hoort en met 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. 2 001  

Ondertekend:

\4 O kD 
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Motie 

indieners:A,R,p,Janse e a, 

woordvoerder ;A .R. P. Janse 

onderwerp :aardverkennende satellieten 

Overwegende,dat 

-de lancering plaats vindt van nieuwe op het aaALppervlak/gerjchte sa-
tellieten ,00k van Europese herkomst 
J deze satellieten zijn uitgerust met sensoren in het niet visuele deel 
van het spectrum 

-deze satellieten op vele tijdstippen en met een toenemende mate van 

nauwkeurigheid inventarisaties gaan leveren over het bodemgebruik, het 

milieu in velerlei opzicht,het verbruik van energie,de industriele voor-

raden, de verkeerstromen te land,ophet water met inbegrip van de havens 
enz,. 

-dat de beschikbaarheid van die gegevens thans voorbehouden is aan beperkte 

groepen van interessenten,voorlopig overwegend onderzoekers 

de vereiste berwerking van de gegevens de meeste kansen biedt aan kapi-
taalkrachtige investeerders 

de ontworpen en mogelijk snellere verwerkingsmogelijkheden vergaande 

consequenties kunnen hebben voor de nationale economie,thn het bizonder 
voorzover deze steunt op de landbouw 

-daarnaast ook andere bewijskracht bezittende informatie wordt verkregen 

verzoekt de tweede kamerfractie en de fractie van D'66 in het Europees Par-

lement de nodige voorstellen tdoen tot een mogelijke beschikbaarstelling 

en zo gewenst openbaarmaking van de ingezamelde gegevens 

verzoekt tevens aandacht te vragen voor het ontwerpen van de benodigde 
beleidsstructuren voor een juist gebruik,beheer en eventuele bescherming 
van die gegevems 

en gaat over tot de orde van de dag 

Toelichting 

De lancering van de geplande satellietenSpot,tÇen C8!6 met hun zeer 
hoge resolutie(waarnemingsnauwkeurigheid) biedt grote mogelijkheden tot 

voorspelling van oogsten,alsook tot het vaststellen van sub-optimale con- 

ditiesvoor het levend milieu in het bizonder. Voorseen bestel 

ZcLeen 

e registrtie van (ook grensoverschrijdende) milieuaantasting 

gepate aandacht en gestructureerde behandeling en ev.distributie 

van de genoemde informatie een dwingende noodzaak, 

/ etz û 
/1 , e n 
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Amsterdam, 1.1-11- 1  79 

L. S, 

Hieronder staan de handtekeningen van degenen 

die de bijgevoegde moties ondersteunen, 

Als U nog bepaalde inlichtingen nodig heeft, 

kunt U die verkrijgen hij: 

Nico Lons 

Weerdestein 128 

Amsterdam 

Tel, 020_41401 

Hartelijke groeten van 
:( ( 
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Amsterdam, 1111179 

L. S, 

Hieronder staan de handtekeningen van degenen 

die de bijgevoegde moties ondersteunen, 

Als U nog bepaalde inlichtingen nodig heeft, 

kunt U die verkrijgen hij: 

Nico Lons 

Weerdestein 128 

Amsterdam 

Tel, 020_4J41401 

Hartelijke groeten van // 
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Motie (van orde) 

Indieners: Nico Lons, Bas van Vliet,  Else  Kuiper, 
Betty Groen, Yvonne Stokvis 

Woordvoerder: Nico L4ons 
Onderwerp: Ordevoorstel betreffende de stemprocedure 

DeN ALV van D 1 66 in vergadering bijeen te Amers-
foort op 1 december 1979, 

Overwegende dat: 
- het congres besluiten neemt met een absolute 
meerderheid 

- bij zo een meerderheid de blanco-stemmen actieve 
invloed hebben op de uitkomst van het te nemen 
besluit 

- de laatste tijd het aantal blanco-stemmen toe-
genomen is 

Verzoekt het hoofdbestuur: 
- een toelichting op de stemprocedure te schrijven, 
die voor aanvang van een zoxgxx ALV in het bezit 
van do congresgangers is 

- deze procedure reeds toe te passen op het voor-
jaarscongres '80, 

En gaat over tot de orde van de dag. 



Motie (van orde) 

Indieners: Nico Lons, Bas van Vliet,  Else  Kuiper, 
Betty Groen, Yvonne Stokvis 

Woordvoerder: Nico L4ons 
Onderwerp: Ordevoorstel betreffende de congres-

organisatie 

De ALV van D'66 in vergadering bijeen te Amersfoort 
op 1 december 1979. 

Gezien: 
- het feit dat het congresboek,sleohts 44n dag v66r het 
te verkrijgen is bij het partij-secretariaat 
in Den Haag 

Overwegende dat: 
- voor de bevordering van de kwaliteit van de 
besluitvorming, het tijdig beschikbaar zijn 
van het congresboek hoogst noodzakelijk is 

Overwegende dat: 
- het voor de meeste B' 66-ers onmogelijk is, 
Un dag voor aanvang van het congres, het 
congresboek af te halen in Den Haag en ver-
volgens te bestuderen 

Verzoekt: 
- het hoofdbestuur het mogelijk te maken dat het 
congresboek vijf dagen v66r het congres,in de 
afdelingen ter beschikking van de leden zal 
zijn 

Verzoekt tevens: 
- het hoofdbestuur voor het voorjaarscongres '80 
met een regeling te komen met betrekking tot 
het bovenstaande, 

En gaat over tot de orde van de dag. 



Motie m.b.t. 

"LANDELIJKE ORGANISATIESTRUKTUUR" 

' 

' , 1  , „ k' 

 

(Congresstuk ECD 3) 

De A.L.V. in vergadering bijeen te Utrecht op 26 okt. 1979 

neemt kennis van de resultaten van de werkzaamheden van de Adviescommissie 

"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 

overweegt dat het niet-integreren van genoemde kategorie D 1 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 Hfdst II,  paragraaf  A, punt a  

overweegt dat binnen de organisatiestruktuur een specifieke vorm van 

samenwerking dient te worden voorzien, die de direkte kommunikatie van 

genoemde partijleden als zodanig, met de bestaande partijorganen 

mogelijk maakt, met inbegrip van de vertegenwoordiging van deze 

Leden in de daarwoor in aanmerking komende bestuurlijke ,organen 

verzoekt het partijbestuur voorstellen te doen met het oogmerk binnen 

de organisatiestruktuur 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 voorstellen het partij - voorjaarscongres 1980, voor te leggen 

en gaan over tot de orde van 

I 
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IJotie betreffende Partijorganisatie 
Indieners:  ARV  Regio Uoord Brabant 
7oordvoerder: Jan Derwig, of een ander lid van het RIB. 
Do ALV van D66 in vergadering bijeen te Utrecht op 26 en 27 oetober5 
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 
I: omen van het rapport van de adviescornmissie landelijke organisatie ---
we daarop gebaseerde voorstellen van het RIB, neergelegd, in de RB reso 
lutie  III,  en de resultaten daarvan, deze overweging negeren. 
Snreekt als haar mening uit dat overlegvormen als opgenomen in het 
nisatieschema van congresstuk TCD2 onvoldoende waarborgen bi°èdenvoon 
.t berejj:en van en stnJtuur als in de overweging genoemd 
verzoekt het RB voor de voorjaars ADY 1980 in overleg met de regios 
voorstellen voor te bereiden voor bepalingen in statuten en huishoude 
lij

- 
reglement, die op basis van dernokratische besluitvormilig ruimte 

bieden aan de regio's, aan de praktische problemen aangepaste organi-
satievormen tot ontwikkeling te brengen. 

ba-mans de ARVi.o Noord 
auri ce Wits nacraris. 

Ioelicht: 
1, Demokratie eist betrokkenheid. Die betrokkenheid moet gestalte kun 

non krijgen in vormen van meespreken (communicatie) en meebeslissen 
(het dragen van verantwoording). Organisatievormen mogen deze be-
trokkenheid niet verminderen of zelfs te niet doen door het opwer-
pen van barrières, b.v. in de zin van geografische belemmeringen, 
gebrek aan afdelingsvorming wegens een te klein ledental e.a., dan 
wel door een te starre organisatie, die het onmogelijk maakt vormen 
te kiezen in goed overleg en op basis van demokratische beslu±tvor 
ming, die aangepast zijn aan de specifieke problematiek waar men in-
een gebied voor staat. B.v. de regio noord-brabant bevat een gebied. 
van ruim 5000 1n2 met  nicer  dan 130 gemeenten en reisafstanden van 
dan 60 km tot enkele centraal gelegen plaatsen. 

1. Vanuit de adviescommissie landelijke organisatie is de regio .braban 
nmaal telefonisch benaderd voor een inventarisatie van de organi 

satiestruktuur en de daarmee gemoeide problematiek in brabant. De 
brief van het regiobestuur in antwoord op de HB resolutie  III  van do 
voorjaarsresolutie ALV 1979 is nooit beantwoord en is evenmin gevoab 
bij de congresstukken voor de najaars ALY. Gelet op opmerkingen uit 
andere regio's en subregio's gelden ook daar soortgelijke klachten.-: 



3. Punt 6 van het- rapport van de adviescommissie sprekt over oven'. 
men, die ook ir het organisatieschema zijn opgenomen. Essentieel 
daarbij de oprerking dat reglementair aan ARY o± AAV toegekende 
niet aan deze everlegvornen kunnen worden toegekend. Dit is een . 

tiele afwijkiri: met het bepaalde in artikel 93, lid. 2 van het hu-
H.R.. De prakThirche betekenis ervan is dat noch politieke, noch c 
nisatonisohe eken aan deze overleginstituten kunnen worden toeg 
waarmee dezen gedegradeerd worden, zo zij al bestaan, m.u. in de 
tere regio's, tot praatclubs zonder wezenlijke funktie. In de br: 
van het regiobestuur brabant, genoemd onder punt 2 van deze-toel: 
ting, is gesteld dat m.n. organisatorische, bestuurlijke zaken z 
veel aan deze organen is te delegeren. Een praatclub zal weinig I 
dragen tot een gevoel van betrokkenheid en het leveren van- een in-
breng, Gevreesd moet worden dat bij de omvormirg tot praatclubs 
wat thans veelal subregio heet, de aktieve betrokkenheid en inbrE 

- van veel leden weleens zwaar op de proef gesteld zou hunnen word 

4. Bij aan praktische problemen aangepaste organisatievormen, moet  ii  
alleen gelet worden op afstandsproblemen of ledentalprobiemen in 
regio, maar venzèer op de bereidheid van gekozen vertegenwoordig(-
in ruil voor een stuk aktiave inbreng in hun standpuntbepaling, 
verantwoordingaf te leggen in niet rechtstreeks aan hun gekoppe 
partijorganene. De aanpak van het G.S beleid in brabant vertoon -
sterke mate het beeld van het in stand houden van Mn provincie c. 
het stimuleren van gewestvorming in vier deelgebieden; Ook dit vo. 
een praktisch probleem in de D66— aanpak in brabant 

Jan Dewig - 

voorzitter regio brabant 
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De ALV van D1 66, bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober 1979, 

ebbend 
van de voorstellen van de Advieskommissie Landelijke Organisatie, en de daarbij aan 
sluitende 1-IB-resolutie  III,  

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

overwoe dat 
a. de status van "sub-regio" in he-b Hfl-reglement\ (duidelijk is vastgelegd, 
b. sub-regio's in sommige provincies een nuttige en onmisbare funktie vervullen, 
00 de inzet en motivatie van velen op bestuurlijk niveau niet om dogmatische redenen 

terzijde mogen worden
~~ ~MII a, volgzaamheicl. door D1 66 van een falend openbaar bestuursmodel in drie bestuursla- 

gen voor D'66 aan het openbaar bestuur verwante problemen oplevert, 
e, geen behoefte heeft aan organisatorische blauwdrukken en uniforme schema's 

los van de verscheidenheid waarin besturen en vertegenwoordigers moeten werken, 

besluit: 
I. de sub-regio als mogelijke organisatievorrii te handhaven, onder bijstelling van 

instellings en funktioneringsvoorwaarden in de navolgende zin: 
1. regiobesturen kunnen overgaan tot het instellen van sub-regio's, cw-L 

a. o- in de regio gebieden zijn waarin enkele afdelingen omringd wor&en door 
gemeenten, die niet bij bestaande afdelingen zijn onder te brengen, terwijl 
66k geen afdeling kan worden opgericht; 

b. -Ç- sprake is van een bovengemeentelijke regeling met een afzonderlijk ge-
kozen vertegenwoordiging in een lichaam van openbaar bestuur; 

c. sprake is van behoefte aan afdelingenko6rdinatie in omvangrijke en/of 
uitgestrekte regio's; 

2, iedere subregio dient een subregioraad in te s-bellen, bes-baande uit vertegen-
woordigers van tot het subregiogebied behorende afdelingsbesturen; 

3, indien de subregio gebieden kent die niet tot een afdeling behoren vervult de 
subregio 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 subregio is ingesteld ten behoeve van een bovengemeentelijke rege-
ling met een afzonderlijk verkozen lichaam van openbaar bestuur, verricht de 
subregio alle met een afdeling vergelijkbare taken op dat bovengemeentelijke 
niveau; 

5, subregio's voeren geen eigen financieel beheer, doch behoren -bot het finan-
cieel beheer van de regio, die hen instelt; 

6, de als zodanig ingestelde subregio's worden in de landelijke kommunikatiestruk-
tuur opgenomen; 

II,het RB op te dragen de organisatieregeling z'O aan te passen, dat subregio's als 
bedoeld onder I van dit besluit in Statuten en  HR  reglement worden erkend;  

ell  t o r t ot de o r de van de ver ad erin 
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De ALV van D1 66, bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober 1979, 

ken~iis_-enomen hebbende, 
van de voorstellen van de Advieskornmissie Landelijke Organisatie, en de daarbij aan-
sluitende IfB-resolutie  III,  

van oordeel zindedat 
het verdwijnen van de sub-regio  ale  mogelijke organisatievor-Rififfé noodzaak met zich  
beg  de regio-status niet op dogmatische wijze aan het provinciaal niveau van het 
openbaar bestuur 

overwegende dat 
a, wijziging van de huidige 12 regio's en 20 sub-regio'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  on  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 inhouden 
betrokkenen die vrijheid te geven, 

besluit: 
1. dc  huidige provinciale regiovergaderingen kunnen, in verband met het verdwijnen 

van de sub-regio als statutair mogelijke organisatievorm, het gebied van de pro-
vincie verdelen in regio's-herziene-stijl, in zodanig overleg met het  JIB  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 andezins een afzonderlijk gekozen lichaam 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, met een daarbij behorende provinciale ledenvergadering, 
alle reglementaie taken ten behoeve van de provinciale statenvertegenwoordiging te 
verrichten; een dergelijk federatief verband vormt echter geen afzonderlijk bestuur-
lijk niveau, noch een zelfstandig bestuursorgaan, 

eraderin. 
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• - De AlgemeneLedenvergadering in vergadering'bije.en op 

26 en 27 oktôber' 1979 te Utrecht, ' ..' . ' ., 

overwegende data informatie over kandidaten bij interne 
kandidaatstelling voor vertegenwoordigende lichame. opti. 

-. :' ' dient t.zijn, wat o.a. inhbudt, een. open uitwisseling 

tussen alle leden;'  

• - dat het toekennen van 'een speciale,- pecial'e waarde aan  ht  adv 

van een bepaalde groeleden"d.aarrnae niet in overeenstem 

13, 

• besluit  ht  Huishoudelijk Reglement.te wizigen'in die z 
• 

' 
a). de'partij geeiiofficiele"adrie'scommissieS kent voor i 

kndidaatstellingen van welke aard 'ook~otws ab,/1e 

• ' b) dat bij ,interne stemmingen over kandidaterflijsten voo 

Europees Parlement, 'de Kamers der Staten Generaal,. 

Provinciale Staten en Raden.- van Gemeenten boven 100.0 

inwoners, de betreffende partijbesturen verplicht zij. 

door een mailing aan alle betrokken ]iedeh,'. elk lid in 
gelegenheid. te stellen aanbevelingen te doen t.a.v. e 

kandidatuur Of die van anderen  

• " en gaat over tot de orde. van de dag. 
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Politieke Partij 
Democraten '66 

Motie 

Indieners: Regio Utrecht 

Woordvoerders: H. Herbschieb, W. Blaauw 

Onderwerp: TCD I- adviescommissie interne .candidaatstelling 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering bijeen te Utre 

op 26 en 27 oktober 1979, 

overwegende, dat een adviescommissie niet noodzakelijkerwijze tot eer 

beter oordeel behoeft te komen ten aanzien van de selektie van áxx 

kandidaten dan de leden van D'66, indien zij goed voorgelicht en gedc 

menteerd worden over deze kandidaten; 

is van oordeel, dat de bezwaren aan een dergelijke adviescommissie v€ 

niet te ondervangen zijn; 

draagt derhalve het H.B. van D'66 op, aan de A.L.V. in het voorjaar 

1980 een voorstel voor te leggen het huishoudelijk Reglement van D'6E 

wijzigen, met de strekking het huidige artikel 108 huishoudelijk Fegil 

naar inhoud en strekking geheel te verwijderen; 

verzoekt het Hoofdbestuur op het voorjaarscongres van 1980 met een vc 

te komen m.b.t. een procedure tot een betere voorlichting over en pre 

tatie van toekomstige t166 kandidaten in vertegenwoordigende lichamen 

ot & r4i. io 
w.g.) zie bijlage exemplaar afd. 
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(woordvoerder Han Herbsehleb) 

betreffende T C D I adv1eseoîmissie interne candidaatteiIing 

stelt voort 

De Algemene Ledenvergaderdrig van D66 in vergadering bijeen te Utrec 

op 26 en 27 oktober 1979, 

o'eeaegendedat een advieeooeïniesie niet noodzeke]Jjkerwijze tot  ea  

beter oordeel behoeft te komen ten aanzien van de eelektie van kandi 

den de leden van D663-ndien zij goed' voorgelicht en gedoeurûenieerd 

Worden over deze kandidaten; 

is van oordee1dat de bezwaren aan een dergelijke advaeseoeniissie ve 

niet te ondeinrangen zijn; 

draagt derhalve hei }vvfdbestiur van D'66 epaan de 0reene. ledenve] 

cer:ing in het voorjaar van 1900,  eon  voorstel \'cDf te Joggen het 

H'OI sba'ade1ijkegelenant von D'66 ie se)J genent de sii'ebk:Lng hot 
10 & bv3x.ge  rtJ Hn  she'  'lelijk Re eloaent »isor ) rand en .. 
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r) 2egio GollerlEnd van U l(» w 3Onrcs bij e en op 
zaterdag 19 oktoor 1979(1e de 

gelezen de onderscheiden voorstellen van not  IL  
crc intedo karmcrcranellin 
overwegende dat binnen afzienbare tijd verkiczinen voor 
crc Ie en lIe kamer dor Staten Generaal zuilen  cordon  
gehouden, 

spreekt als zijn oordeel uit dat ongeacht welke - 

zal worden toegepast bij de interne 1canaidar:t/ib ILim  von.,  
crc Staten /onoraal. in ieder Seyel door ne ILcdon van de 
partij voordat zij aan deze kalidaatsoollinj door stosuin: 
deelnemen moet worden beschikt over do navolgende 
documentatie 

a) een korte p, 7777 overzichtelijke  on  lees- 
bare  samenvatting over de politieke en andere vraaetn rio. 
welke in de jaren van 195e  tot  1990  in Is  lands  vrh'anerzr 
aan de orde zullen of kunnen komen 

b) een korte overzichtolzjice ,IJui leesbare saenvnz 
over as moest wenselijke sa1ensoLlin 1 nnar arseicrszenr. 
oseaec1dvan in deze jaren werkzaae IL66 mraosis in as 
en. !ie Kamer 

draagt het 13 op os, 0p korte termijn In overlel ta treden 
daarvoor in aanserkin komende 'Pesicundiben oa/'oL1rtijInsse 
om tot een samenvatting  ale  bedoeld onder )/e keien 
draagt het is op 01f1 na overleg met de  lie  Kamerfracoie va: 
Y6G 7777 ecn samenvatting als bedoeld onder b) op te 
stellen 

draagt het HE op deze samenvattingen op een za tijdig a. 
aan de nelle  s en afdelingen van D 66 te neen toeome  an:  
een goed voorbereide discussie over  can on  ancron in  hew  
voorjaarscongres 1980 van ID61op 27 en 21 annil te lijm 
soelijk is  
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De Afdeling Landsmeer-Watergang van D'66, op 20 september 1979 
in algemene ledenvergadering bijeen, stelt de 25ste Algemene Ledenver-
gadering van Democraten 1 66, te houden op 26 en 27 oktober te Utrecht, 
voor, do volgende notie aan te nemen: 

.De Algemene Ledenvergadering van de politieke partij Democraten *66, 
op 26 en 27 oktober 1979  in  Maresca  te Utrecht bijeen, 

overwegende dat 

1. artikel 23, lid 6 van de statuten 'van D1 66 bepaalt dat regio's, 
subregios en afdelingen geen rechtspersonen zijn; 

2. artikel 18 vu Ie statuten bepaalt dat D'66 in en buiten rechte wordt 
vertegenwoordigd door twee hoofdbestuursleden, van wie tenminste één lid 
van het Dagelijks Bestuur moet zijn; 

3. de hoofdstukken  VI, VII,  en  VIII  van het Huishoudelijk Reglement van 
D'66 onder neer regelen de taken van de besturen van regio's, subregio's 
en afdelingen; 

4. deze besturen niet bevoegd zijn  on  D1 66 hetzij in, hetzij buiten rechte 
te vertegenwoordigen; 

5.het in de praktijk regelmatig voorkomt lat met name bestuursleden van 
afdelingen namens D1 66 reohtshandelingen verrichten die relatief hoge 
fiianoi1e verplichtingen met zich kunnen brengen; 

6. deze bestuursleden in persoon aansprakelijk zijn voor aldus aangegane 
finanoile verplichtingen, omdat zij enerzijds niet bevoegd zijn D'66 
te verbinden en anderzijds de afdeling, subregio of regio namens welke zij 
in feite optreden, geen rechtspersoonlijkheid bezit; 

7. voorts niet duidelijk is of D'66 aansprakelijk is voor onrechtmatige 
daden gepleegd door (hestuurs)leden van de onder 3 genoesde "bestuurslageia" 
in de uitoefening van hun taak als (bestuurs)li&. van D0 66; 

8. het wenselijk lijkt dat D'66 voor de onder 7 genoemde gevallen een V.A.-
verzekering afsluit; 

Ie van oordeel dat 

a. het ongewenst is dat bestuursleden van organen van D'66 in persoon aan-
sprakelijk zijn voor door hen namens en ten behoeve van D'66 aangegane 
finanoiële verplichtingen; 

b. deze persoonlijke aansprakelijkheid kan worden opgeheven door het ver-
strekken van een (beperkte) volmacht aan deze bestuursleden; 

o. het wenselijk lijkt dat D'66 een W.A.-verzekering sluit ter dekking van 
eventuele aan derden veroorzaakte sohades)'v-eroorzaakt door (besiuurs)leden 
in de uitoefening van hun taak als (bestuurs)lid van D166; 

besluit het Hoofdbestuur te verzoeken 

I. de wenselijkheid om bestuursleden van regio's, subregio's en afdelingen 
een (bopetkte) volmaoht te geven en de inhoud van deze volmacht nader te 
bestuderen;  

II. de wenselijkheid os een W.A.-verzekering voor de bovengenoemde aan-
sprakelijkheid te sluiten en de daaroan verbonden kosten nader te onder-
zoeken;  

III. de ALV omtrent het resultaat van har studie en onderzoek te informeren 
op het komende voorjaamconres en indien nodig daar een voorstel in te 
dienen os Statuten, Huishoudelijk Reglement en Landelijke Organisatiestruk-
tuur daaraan aan te passen; en gut over tot de orde van de dag. 
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• 1 TOELICHTING. 

Vooral in de verkiezingstijd kan het voorkomen dat besturen van met 
name afdelingen in de grote steden aanzienlijke financiële verolichtingen 
(zaalhuur, drukwerk) moeten aangaan. In het algemeen zal er voor gezorgd 
moeten worden dat deze verplichtingen kunnen worden voldaan uit de in de 
afdelingskas aanwezige gelden; er zijn echter ook situaties denkbaar dat 
het verantwoord is  on  uitgaven te doen waarvoor de afdelingskas niet toe-
reikend. ie. 

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 ondertekena-re niet redelijk voor dat in deze gevallen de 
bentuureleden in persoon aansorakelijk zijn voor de door hun te goeder 
trouw ten bate van D1 66 cemaakte kosten. 

Het punt van de W.A.-verzekering kan het beste aan de hand van een 
praktijkvoorbeeld worden toegelicht. In de tijd voor de gemeenteraads-
verkiezingen hing het afdelingsbestuur van Landemeer een spandoek op 
tussen twee lantaarnpalen. De daaropvolgende ochtend stak onvoorzien een 
hevige storm op,waardoor het spandoek een van de lantaarnpalen ernstig 
beschadigde. De gemeente heeft de betreffende bestuursleden aansorakelijk 
gesteld voor de schade ad 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 RB mocht blijken dat aldus veroorzaakte 
schades voor rekening dienen te komen van de W.A. assuradeuren van het 
betreffende (bestuurs)lid lijkt een kollektieve door D1 66 te sluiten W.A 
verzekering niet nodig. In dat geval zou volstaan kunnen worden met een 
in de "Demooraat te publiceren aansporing aan elk lid om zich van een 
dergelijke W.A4verzekeri»g te voorzien. 
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Be  ARV  van D66 - regio Gelderland - bijeen op 13 oktober  1979  te, heeft kennis 
genomen van de hierna genoemde motie Uerz, c.s.  ei besluit deze 
motie op de ALV van 26/27 oktober 1979  -te steunen. 

MOTIE Nr. J.4L 

De ALV van D966 in vergadering bijeen te Utrecht op 26/27 oktober 1979, 

overwegende dat 

- de parlementaire kontrole op de EG via het Europese Parlement in het algemeen 
en met name m.b.t. de totale begroting onvoldoende is gewaarborgd (zie de hoofd- 
stukken 2.2, 3,3.. en 3.13 van het Europees programma van D 9 66), 

- -te verwachten is dat de EG in 1981  of 82 de grens van haar eigen .begro-tingsmidde- 
len zal bereiken, 

- de d.iskreparrtie tussen verplichte en niet verplichte uitgaven steeds groter wordt 
c.q. het gedeelte waarover het  EP  meespreekt steeds kleiner wordt, 

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

- de bijdrage in de kosten van de EG door de diverse lidstaten onevenredig is ver- 
deeld in vergelijking met de financiele voordelen van deze lidstaten, waarbij m.n. 
Groot-BrittanniU in nadelige positie verkeerd, 

is van oordeel dat 

- de toch al povere rechten van het  EP  bij vermindering van het niet verplichte ge- 
deelte van de begroting worden verkleind -ten gunste van de ministerraad, 

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

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

spreekt als haar mening uit dat 

- de hiervoor genoemde tendens omwille van een dernoicratiach Europa en de doorzichtig- 
heid van,, en kontrole op het beleid van Commissie en ministerraad moet worden omge- 
bogen ten gunste van meer bevoegdheden voor het  EP,  
de uitbreiding van het budgetrecht hierbij een eerste aanzet is, 

verzoekt 

a) de 2e Kamerfrak-tie  van D166 - in overleg met andere frakties - de regering er-toe 
te bewegen, via de hiervoor geschikte kanalen, de uitbreiding van het budgetrecht 
van het  EP  te bevorderen c.q. een beperking van deze rechten - desnoods via haar 
vetorecht - te voorkomen, 

b) de leden van het  EP  van D166 (in samenwerking met andere frakties) hetzelfde doel 
na te streven, waarbij invloed op de regeringen van de lidstaten via nationale 
parlementen wenselijk of noodzakelijk kan blijken, 

en draagt het HBop 
. 

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

B) bij kontakten met partijen of groeperingen - ook in het 'ader van de Europese 
partijvorming - te bevorderen, 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. 

gaat over -tot de orde van de dag. 

NI 



Toelichting: 
Het Europees programma van D'66 is een groot pleidooi voor een demokiisch Europa, 
meer bevoegdheden van het parlement en de uitbreiding van het budgetrecht van het 
parlement. Inmiddels zijn echter nieuwe cijfers bekend geworden met de in overweging 

gevolgen voor het budgetrecht. Tevens is in de praktijk gebleken dat de in 
diverse programma's van verschillende Europese partijen geformuleerde preten4ies 
n.bt, de bevoegdheden van het parlement niet stroken met de daden van natio.aJ.e & 
die vaak gevormd worden door dezelfde partijen. Wil het  EP  geen farce worden, dan 
wordt het nu tijd voor daden. Daarom deze motie. - 

Ondertekenaars. 

Werner Uerz, 
Jan Juurlink, 
Joos Oldenziel-.Postma, 
Pieter Stam, 
Carel Boon, 
Jan Praag, 
Henk Zeevalking, 
Henk de Goede, 
Frits de Neree tot Babberich 

Paul Wessels, 
Joop Coorengel, 



ALV—Motie 

Motie P.Bruinsma ,roesbeek 

49 

De  ARV  in vergadering bijeen op 13 oktober 1979  te Ede. 

Overwegende dat het in de lijn der verwachting ligt dat binnen af—
zienbare tijd gebruik zal worden gemaakt van televisiesatelieten. 

dat het daardoor mogelijk wordt op grote schaal buitenlandse tele—
visieprogramma's te ontvangen* 

dat het daardoor ook mogelijk wordt dat van buiten Nederlands grond—
gebied. Nederlandstalige televisieuitzendingen naar ons land zullen 

worden uitgezonden met commerciele oogmerken of althans uitzendingen 

die daaraan dienstbaar zullen worden gemaakt*  

dat de kulturele functie en de vrijheid van de nationale omroepsyste—
men daardoor wezenlijk zullen worden aangetast. 

Verzoekt de weede Kamerfractie van D'661er  met klem bij de Nederland- 
41 

se Regering op aan te dringen stappen te ondernemen bij (ie ander 
3denin. tege tot internationale afspraken over de- 

- - 
- ze aangelegenheid. - - / -'-- 

- - 
7 

En gaat over tot de orde van de dag.. 
Toelichting 

Be, uLtireiding, van keuzemogelijkheden van de televisiekijker die 
door de komst van de te] evisiesateliet een groot aantal buiten—

landse kanalen tot zijn beschikking krijgt zal zeer waarschijnlijk ook 
de aanleiding vormen tot een tot dusverre geheel onbekende vorm 
van etherpiraterij.In het verleden is er sprake geweest van piraat—
uitzendingen vanaf de internationale wateren.De internationale wet—
geving is daaraan. aangepast.Voor de televIsiesatelieten ontbreekt 

nog ieder wettelijk kader. 

Het gevaar is groot dat wanneer de commerciele televisie de toon 
gaat aangeven zonder dat daar binnenslands enige controle op moge—
lijk is de vercommercialisering van de nationale omroepen zich in 
snel tempo zal voltrekken.De grote gevaren die op de loer liggen 
zijn: het ontstaan van een stille (rechtse) censuur door bij de uit—
zendingen belanghebbende ondernemingen,invloed van allerlei lobby's 

op de media,verdere ondermijning van de onafhankelijke meningsuiting 
door de uitholling van de vrije pers,ongewenste verstrengeling van 

belangen.Daarbij komt nog de bevestiging van bestaande rolpatronen, 
en het scheppen van nieuwe behoeften  uit commercieel oogpunt. 

Piet Bruinsma 

M 
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De Algemene Ledenvergadering van D'66 in vergadering bijeen te Utrecht op 

26 oktober 1979. 

Overwegende dat het bedrijfsleven binnen de E.E.G. grensoverschrijdende 

aktiviteiten verricht. 

Stelt vast, dat de invloed van de nationale bedrijfsondernemingsraden stopt 

bij de landsgrenzen. 

Is van oordeel, dat er regelingen ontwikkeld moeten worden waardoor er sprake 

kan zijn van personeelsvertegenwoordigingen over de grenzen heen. 

Besluit het hierover gestelde in artikel 3.7  B van het Europees programma 1979 

van D1 66 een hoge prioriteit toe te kennen. 

Verzoekt het hoofdbestuur dit artikel onder de speciale aandacht van de 

D 1 66 fractie in het Europees parlement te brengen. 

Toelichting: 

Met de op 1 september 1979  van kracht zijnde nieuwe wet op de ondernemingsraden 

is Nederland binnen de E.E.G. ten aanzien van de bedrijfsdemocratisering één 

der koplopers geworden. 

Enerzijds heeft deze motie ten doel de achterblijvende E.E.G.-partners te 

prikkelen om iets meer aan bedrijfsdemocratisering te doen. 

Anderzijds zijn de belangen van werknemers van binnen de E.E.G. werkzame 

multinationale ondernemingen dermate verweven, dat overleg over de grenzen 

heen een dringende noodzaak wordt. 

fil 
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Nummer 

Indieners : Afdeling IJsselstein: 

K. Mulder, Griekenlandweg 22 IJsselstein. 

W.M.G. Berkien-Willemsen, Ruimtevaartbaan 914, I.,Jsselstein. 

H.J. Berkien, Ruimtevaartbaan 914,  IJsselstein. 

T.M.0. Mijland-Kroon, Spanjestraat 17,  IJsselstein. 

H./TM\. Mijland, Spanjestraat 17,  IJsselstein. 

Woordvoerder: K. Mulder. 

Onderwerp- : Overleg tussen nationale ondernemingsraden in concernverband. 



Europese Moties 

Motie 1 

Het congres van D1 66,etc, 

Li1' t 
I (S 

J'. 4jf  

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). 

Gelet op het Europees Programma van D66 dat bepleit dat het EuropeseParlement 

invloed verkrijgt op debenoeming van de Cornxnissie,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 Parle-

ment. 

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 initiatieven tenminste zouden moeten uitmonden in een 

overlegprocedure tussen het Europees Parlement en de Raad over de aanwijzing van 

de voorzitter van de nieuwe Commissie. 

Motie 2 

N 
Het congres van ]D6,etc. 

Constaterende dat de  rope  Commissie gedurende de laatste acht jaar is voor-

gezeten door een onderdn van een van de grotere lidstaten. 

Overwegende dat ,i1inen de Eopese Gemeenschappen het gewicht van de grotere 

lidstaten stee,' groter wordt'> etgeen  mede veroorzaakt wordt door toenemend in-

tergoeverne 'nteel overleg tussi de grotere landen al dan niet binnen de Gemeen- 

schap. 



Motie 2 

Het congres van D'66,etc. 

Constaterende dat de Europese Commissie gedurende de laatste acht jaar is voor- 
gezeten 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 in-

tergoevernemeriteel overleg tussen de grotére landen al dan niet binnen de Gemeen-
schap. 

Overwegende voorts 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 voorzitter- 

schap 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 Parlemen stappen 

in deze richting te ondernemen. . -. - 
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Indieners afdeling Apeldoorn (vergadering 16 oktober 

I :LL1 
22!22 J.J. Onnes 

Onderwerp: beleidsprogramma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, 

congresstuk ECD 5, eerste congresdemooraat bi. 22 en 23, 

De A.L.V. van D'66, in vergadering bijeen op 27 oktober 19799 

overwegende dat: 

- in de gestelde tekst m.b.t. ruimtelijke ordening een aantal 
onderwerpen ontbreken, die niet kunnen worden gemist, 

zoals b.v.: de toekomst van de Waddenzee 

de bestemming van 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 D0 66 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 vertegenwoordigende lichamen, 

besluit dat: 

- bij een eerstvolgende gelegenheid het onderwerp ruimtelijke 

ordening met aanvullingen opnieuw aan de A.L.V. moet worden 

voorgelegd, 

verzoekt: 

- het H.B. daartoe de nodige voorbereidingen te treffen. I  VILA 
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Nummer: 

I I t I I L-t-R  

i 
QKJ, 

Indieners: afdeling Apeldoorn (vergadering 16 oktober 1979) 

Woordvoerder: J.J. Onnes 

Onderwerp: Beleidsprogramma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

Congresstuk ECD 5, eerste congresdemocraat (nr. 7, 1979) 
bi. 22 en 23 

De A.L.V. van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op 27 oktober 1979, 

overwegende dat: 

- aan het onderwerp "volkshuisvesting" niet of nauwelijks 

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 afzonderlijk 

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 H.B. daartoe de nodige voorbereidingen te treffen. 



Amendement op congresstuk ECD 11, //33 
Do afdeling Voorne heeft op de tekst van congresstuk ECD 4 onder het hoofd 

"Uitgangspunten voor denken en handelen van D66u  het volgende commentaar:  

In een tijd van toenemend religieus en ideologisch geweld is een strijdbare 

principile tolerantie  on  een niet relativistisch opgevatte democratie wenselijk. 

De omschrijving van democratie als ethische houding is moeilijk in overeenstemming 

te brengen met de afwijzing van do gedachte dat D"66 een gemeenschappelijke grond- 
slag heeft(zie toelichting p0195e  regel van onder en onder punt 1, regel 7) 

Eveneens onder punt 1 komt de stelling voor dat "democratie een doel is omdat de 

democratische manier om machtsverhoudingen te regelen etc 000 nog niet gerealiseerd 

is op menig terrein". 

De mocratie is derhalve doel omdat er nog niet voldoende democratie is. 

De afdeling Voorne acht dit een te relativistische opvatting van democratic0  

Hoe gevaarlijk een dergelijk relativisme is blijkt als men aan het slot van pagina 

9 leest dat P 1 ,66 de gelijkwaardigheid erkent van de door ieder iidu gehanteerde 

beginselen. 

Geldt dit ook voor de beginselen van Khomeinie of Vorster ? 

Volgens de afdeling Voorne ontkomt men niet aan de principièle stellingname 

dat democratie niet berust op gelijkwaardigheid van meningen maar op gelijk- 
waardigheid van mensen. 

De afdeling Voorne verzoekt daarom het congres zich uit te spreken over de 

volgende stellingen: 

10 Voor D11 66 is uitgangspunt van democratie dat mensen gelijkwaardig zijn en is 

democratie een middel om ieders aanspraak op eerbiediging van eigen identiteit 

te bevorderen. 

2. Principie le tolerantie betekent bereidheid tot bestrijding van opvattingen en 

stelsels die inbreuk maken op het beginsel van de menselijke gelijkwaardigheid 

de hiermee verbonden rechten. 

H A 
/2 
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De Aigemen Ledenvergadering van D66,1n vergadering bi.;jeen•op..: .(?11...-
oktober 1979. in Utrecht , 

over dat, 

op de ALV te Breda in november 1978 d,m,v, motie20 van Marijke de 
Vuyst e.a, is besloten de voor de grondslagen-diskussie benodigde stukken 
uiterlijk mei 1979 ter behandeling door te geven en met de regiobesturen 
de procedure voor de behandeling ervan vast te stellen, 

- dat de diskussie over juist zon belangrijk en kontroversieel onderwerp 
als de grondslagen in de volle openbaarheid dient te worden gevoerd en 
voor deze diskussie in voldoende mate tijd dient te worden uitgetrokken, 

- dat het diskussie-stuk van de werkgroep-Achtergronden over de grond-
slagen ondanks eerder gemaakte afspraken  nit  in de Demokraat is ge-
plaatst , 

van rlziedat 

- niet alle leden van D'66 in de gelegenheid zijn geweest om kennis te 
nemen van de diversiteit aan opvattingen over de grondslagen,zoals die 
in bovenbedoeld diskussiestuk zijn vermeld 

voorts van ordeelzindedat 

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

,&elet o2 

-de verklaring van het Hoofdbestuur in de vergadering van deAdviesraad 
op 9 juni 1979,dat de voorstellen van het  JIB  inzake de grondslagen 
zich niet verder voor het komende kongres 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 zullen worden opgenomen 

bes 1 u ut 
besliâsingen over de grondslagen van D1 66 aan te houden tot tenminste 
het Voorjaarskongres van 1980, 

draagtjetHop 

om het diskussiestuk over de grondslagen alsnog in de Demokraat te 
plaatsen teneinde op die manier alle leden van D'66 in de gelegenheid 

V,vorsohei- te stellen om kennis te nemen van deVØ ij,f,444 aan opvattingen over 
denheid de grondslagen , 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ingediend door de werkgroep-Achtergronden 

Aart lesoort 

An Loot / 
Pieter Fokkink 

Toon Jans'e 

Ton Arts 



L Politieke Partij Democraten'66 

1 4;  

Secretariaat Regio Noord Brabant '« 
I•SP 

Akeloilaan 1 
5582 GG Waalre 

I 
Secretriaat D66 
Bezuidenhoutseweg ' 

Den Haag 

Waalre, 13 october 

Beste Democraten, 

Op de  ARV  van de regio Noord Brabant, gehouden '6 october 1979  te den 
Bosch werden de volgende moties, te behandelen öp de as. ALV,aan 
genomen: 

De, 'Reiosecretaris  
Maurice Witsema4 - 

liotie m.b.t. resolutie 1, congresstukECD4. 

IndiLners Regio Noord Brabant  

Woordvoerder. Ad Bakhuizen 

Onderwerp Agendapunt 17—  Grondslagen, BB resolutie 1  LCD  4. 
Be algemene ledenvergadering ij van D'66, in vergadering been te utrecl'/_ 
op 27 october 1979, 

overwegende, dat 
- er dringend behoefte is aan een uniform beeld van ons eigcn gestes- 

merk (identiteit), met name waarin wie] ons onderscheiden van andere 
partijen, 

- de leden grond onder,  de L voeten willen hebben als ze namens de paz-ti 
optreden, - 

— de leden in staat willen zijn aantijgingen van kleurloosheid e.d. te 
weerleggen, 

is van oordeel dat D66 en haar leden behoeft hebben aan grondslagen, 
c.q. uitgangspunten, e. q. een motivatie in zeer beknopte',vorm ( een vc 
A4). 

Besluit het hoofdbestuur op te dragen een stuk in deze geest en in 
omvang te doen voorbereiden ter, goedkeuring op de ALV in het voorjaa 
van
Namens de,  ARV  regio 3rabant 
IJauric 

 1980. 

e ere i "'  

: M 
Woordvoerder de Smet 
Ondervier eleidsp ramma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

De AL-van D'66, in verg nering bijeen te Utrecht op 27 october 1979 
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MOTIE naast de H.B.resolutie Nr. I 

INDIENERS: Discussiegroep Zeist/Driebergen en Regiocongres Utrecht. 
V. 

De A.L.V. van D'66 in congres bijeen op 26 en 27 oktober 1979 te Utrecht, 

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

overweegt dat: 

- de partij D'66 wezenlijk een grondslag heeft 
- de discussies over die grondslag een proces van politieke bewustwording bij 
een deel van de leden op gang hebben gebracht 

- dit proces een zo breed mogelijk draagvlak moet verkrijgen 
- het formuleren van de politieke grondslag van grote waarde moet worden 
geacht voor een betere ontwikkeling van de D1 66 - visie op het huidige 
en toekomstige functionneren van mens en maatschappij, 

besluit 

- het proces van discussie voortte zetten 
- de versie dd. 26 mei 1070  voorlopig als basisstuk daartoe te beschouwen 
- het resultaat van die discussie te verwerken in het Beleidsprogram 

1981--1985, ter vaststelling door een A.L.V. 

verzoekt het H1B. te bewerkstelligen, dat 

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

- de regiobesturen daarin een coordinerende 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. 

Namens het Re ngres Utrecht E 
Z 

1 o err 

(oe) 

/  

me de disussie 
st 

 

/D ebergei,
,

. 

1 okt er 1979 
L rier 

-.----- \ ,'.-,- -'--. 

Pi-én van Hoorn 
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motie 14; grondslagen 
De ALV van D1665  op 26 en 27 oktober 19791  te Utrecht bijeen, 
constaterende 

dat bet  LB*  grondslagen afwijst en wil komen tot het herschrijven: van led I an 
het beleidsprogram, 
overwegende 

dat uit deel I van bet beleidsprogram duidelijk zou moeten worden 
- dat een beperkt aantal fundamentele problemen in de maatschappij hoofd.aan— 

d.achtspunte* zijn voor D166 in de komende periode, 
- welke benadering wordt gekozen bij de oplossing van de problemen, 
- of er eens  en zo ja welka, onderlinge samenhang tussen de problemen en de 
gekozen oplossingen bestaat, 
dat er4geYal van strijd.igh.id  moet worden gekozen, 

is van oordeel 

dat de concept—tekst van deel I van het beleidsprograms, zoals gepubliceerd, in 
de Ie Congresd.emooraat, niet aan deze eisen voldoet, 
besluit 

het H0B6 op te dragen een tekst te (laten) vervaardigen gebaseerd op'de onder 
d.c oerwegingen genoemd. eisen6 

ondertekenaars:  aid.  Groningen i- d.c nra. 25, 3,2O 
indiener E.R. Smits (Groningen) 
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Motie no, 

Afdeling Groningen 

Woordvoerder : Edmg Smits 

Onderwerp : grondslagen (punt 17) 

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

constaterende dat het I-lB het formuleren van grondslagen afwijst en wil 

komen tot het herschrijven van deel I van het Beleidsprogram, 

22nd2. dat uit deel I van het Beleidsprogram duidelijk zou moeten 

worden 

dat een begrensd aantal fundamentele problemen in de maatschappij 

hoofdaandaohtspimten zijn voor D166 in de komende periode 

welke benadering wordt gekozen bthj de oplossing van genoemde problemen 

of er een, en zo ja welke, samenhang tussen de problemen en de gekozen 

op1singen bestaat 

dat er in geval van strijdigheid tussen de gakz~ oplossingen moet 

worden gekozen, 

is van oordeel dat de concept—tekst van deel I van het Beleidsprogram 

zoals gepubliceerd in de le Congresdemocraat, niet aan deze eisen vol—

doet en 

besluit het I-LB  op te dragen een tekst te (laten) vervaardigen gebaseerd 

op de onder de overwegingen genoemde uitgangspunten, 

B. S,Wilpstra 

3, Apotheker 

N,Hart de Ruyter—. Kouts taal 

3, 5 troeven 

E,R.Smits - 
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 Motie 

Politieke Partij 
Democraten '66 

Nummer: 

Indiener: regio Utrecht (Joop Baars e.a.) 

Woordvoer'derJoop Baars, Hans  Bauer  

Onderwerp: Congresstuk ECD-'-I-, Beleidsprogram 

De A.L.V. van u'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 D166 beginselen, hetzij door het formu- 
leren van grondslagen, hetzij door het formuleren van aktiebeginselen; 
dat over de grondslagen, dan wel aktiebeginselen een brede discussie binnen 
de partij dient plaats te vinden; 
is van oordeel, dat de partij een princ±pile keuze dient te maken m.b.t. de 
wijze waarop aan de u'66-beginselen vorm wordt gegeven, hetzij door het 
formuleren van grondslagen, hetzij door het formuleren van aktiebeginselen; 
dat H.B.-resolutie I geen ruimte laat voor deze principile keuze, door het 
congres te vragen de Aktiebeginselen aan te passen; 

..dat degrondslagendiscussiet binnen de partij te beperkt is geweest om te 
kunnen spreken van een brede discussie; 
dat de"uitgangspunten voor denken en handelen van D?6611  -behorende bij con- 
gresstuk ECD-k- en het discussiestuk met bijlagen en met de begeleidende brief 
van het H.B. dd. 26 mei 1979  over de politieke grondslag voor D'66, een goede 
basis vormen voor een brede discussie binnen de partij over de grondslagen, 
dan wel aktiebeginselen; 
besluit 
- het proces van discussie voort te zetten 
- de versie dd. 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 A4,.V.; 

verzoekt 
resolutie I in te trekken 

b7 het H.B. te bewerkstelligen dat 
- de afdelingen als de basis van de partij tenminste een klankbordfunctie 
kunnen blijven vervullen 

- de regiobesturen daarin een co3rdinerende 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 H.B. op basis van de voortgezette discussie in de partij het voorjaars- 
congres van 1980 een nota ter behandeling aan te bieden, in de vorm van 
concept-grondslagen, dan wel concept-aktiebeginselen, 

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 
definitieve tekst van grondslagen, dan wel aktiebeginselen, 

é. het H.B. de onder d. bedoelde tekst ter vaststelling voor te leggen aan 
het najaarscongres 1980; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Gi - g gecombineerde motie van de 
afdelingen Zeist en Utrecht. 

Secretariaat: Javastraat 6, Den Haag, telefoon (070)467188 en 45 32 71. Postgiro 1477777 - t.n.v. penningmeester D'66, Amsterdam. 



MOTIE 

Nummer 

Indiener Regio Utrecht (Joop Baars e.a.) 

Woordvoerder 

Onderwerp Congresstuk BOD 4, Beleidsprogram 

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 
talte wordt gegeven aan de D'66-beginselen, hetzij door het 

formuleren van grondslagen, hetzij door het formuleren van aktiebegin-
selen; 

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

is van oordeel, dat de partij een principiële keuze dient te maken mobeto 
de wijze waarop aan de D'66-beginselen vorm wordt gegeven, hetzij door 
het formuleren van grondslagen, hetzij door het formuleren van aktie-
beginselen; 

dat HBresolutie I geen ruimte laat voor deze princi-
piële keuze, door het congres te vragen de Aktiebeginselen aan te passen; 

dat de 'grondslagen-diskussie' binnen de partij te be- 
perkt is geweest om te kunnen spreken van een brede diskussie; 

dat de 'uitgangspunten voor denken en handelen van D1 66' 
behorende bij congresstuk BOD 4/n goede basis vormen voor een brede 

diskussie binnen de partij over grondslagen, dan wel aktiebeginselen; 

besluit, thans de beraadslaging te openen over de wijze waarop vorm 
wordt gegeven aan D'66-begirisplen en dat-de beraadslaging staande dit 
congres zal moeten leiden tot voor de wijze waarop gestalte 
wordt gegeven aan de D' 

 ' 
6.6---begfnsel-en_, hetzij door het formuleren van 

verz22~t: a) het HB aan dEt„h<~Wd van het stuk 'uitgangspunten voor denken 
en hand;len van D'66 1  -belioj-,ende bij congresstuk ECD 4- binnen de partij 
een brede diskussie op gang te brengen; 

b) het HB op basis van ciez;e' -diskussie het 'voorjaarscongres 
1980 1  een nota ter behandeling aan te bieden, in de vorm van concept 
grondslagen, dan wel concept aktiebeginselen aft~el-ijk-van-de keuze 

e) de Programmaoommissie n.a.v. de behandeling van de onder 
b. genoemde nota tijdens het 'voorjaarscongres 1980 1 , een voorstel voor 
te bereiden voor een definitieve tekst van -wederom, :, van-de 

grondslagen, dan wel aktiebeginselen; 
d) het HB de onder c~. bedoelde tekst ter vaststelling voor 

te leggen aan het - - I:, 

en'gaat over tot de orde van de dag. 

O .er'1'enaars 

t 

I 
 l

i
. 

1 

:1. ? +  

[ii 
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VAN: 

AAN; 

ONDERWERP: 

MOTIE:  

de Discussiegroep Zeist/Driebergen 

do Algemene Ledenvergadering Afdeling Zeist 
de Algemene Ledenvergadering Regio Utrecht 

politieke grondslag grondslag voor denken en handelen van de 
groepering D'66 - ere. 

Do A.L.V. van de Regio Utrecht in congres bijeen op 16 oktober 1979 
te Utrecht, 

heeft kennis genomen van het cpngresstuk EGD k betreffende de verwerking 
van de grondslag in uitgangspunten voor denken en handelen van D'661  de 
H.B,resolutie No. 1, het amendement daarop en do motie ernaast, geformuleerd 
door de Discussiegroep Zeist/Driebergen, 

overweegt dat: 

de discussie over de politieke grondslag voor ons denken en handelen 
nog niet is afgerond; 

- de tot nu toe gevoerde discussie, vastgelegd in het werkstuk met 
bijlagen met de brief van het H.B. dd. 26 mei 19799  wel tot zodanig 
resultaat heeft geleide  dat verwerking ervan in de uitgangspunten 
gerechtvaardigd is. 

besluit: 

na behandeling van het amendement open de motie naast de H.B.resolutie 
No. I zoals geformuleerd in de door ce Discu iEsop Zeist/Driebergen 
aangeboden bijlage, te ondersteunen. 

verzoekt: 

hot Regiobestuur namens het congres d bijlage te ondertekenen en tijdig 
te zenden aan het Landelijk  Secretariat.  

Namens de Discussiegroep Zeist/Driebergen: 

Hans  Bauer Arie  Loner  

Henk Mansheijm Rien van Hoorn 

Henk Schut Eveline te Boekhorst 

Aad van Ulden JL 
(cJZlJj) ( 

/1/, 



N :U 
MOTIE m.b.t. Reâ! (Congresstuk ECD42 

1 5 flKT '?2 
Indieners: Afdeling Mierlo. 

Woordvoerder: Herman van Veidhuijzen. 

Onderwerp: Agendapunt 17 - Grondslagen, HB-Resolutie I ECDk. 

De Algemene Leden Vergadering van D'66, in vergadering bijeen 

te Utrecht op 27 oktober 1979 

Overwegende, dat 

de discussie n.a.v. het verschijnsel 'grondslagen' heeft bijge-

dragen tot een verdere profilering van D'66 in de Nederlandse po-

litiek 

- deze discussie voorts heeft aangetoond dat binnen D'66 gemeen-

schappelijke opvattingen, een consequente lijn van denken en een 

eigen manier van denken en handelen bestaan 

Is van oordeel, dat 

- een te formuleren stuk betreffende de uitgangspunten voor denken 

en handelen van D9 66,als resultante van voornoemde discussie,in 

functie en gewicht hirarchisch gezien staat boven het beleids-

programma als concretisering van die uitgangspunten 

- deze uitgangspunten dienen te worden vastgelegd met het oogmerk 

deze te laten dienen 

a) als richtsnoer bij de samenstelling van het beleidsprogramma 

b) als toetssteen voor het beoordelen van ons politiek handelen 

Besluit deze uitgangspunten, zoals opgenomen in congresstuk ECD1+, 

al dan niet gewijzigd, door de A.L.V. als zelfstandige verklaring 

als zodanig vast te stellen, 

Ondertekenaars 

I 

T. 
 

Q1c / jiz» -1 



U1otip afdeling Soest taev, de grondslagendisouss±e0 

1 8 1JK1i7se 
L 1jiç 

De—dlgemene ledenvergadering van B' 66 in vergadering bijeen 
te Utrecht op 26/en 27 oktober 

everwegende 

dat het essentieel is voor het oprecht en waarachtig 
funktioneren van een politieke partij,zowel naar binnen 
als naar buiten,dat datgene wat haar in diepste wezen mot± 
vee'rt,duidelijk en eenvoudig onder woorden wordt gebracht, 
dit in bijzondere mate voor een partij als D66,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 eern grondgedaohte 
abrt a overwegende 

dat élie volgende grondgedaohte aani bovenstaand eisen vo]Jd.oet 
en als grondslag gebruikt kan woden,afgezien van eventuele 
taalkundige wijzigingen welke de essentie niet aantasten, 
en besluit 
da- grondslag en uitgangsgedachte van Dii66 als volgt onder woorden 
te brengen: 

0,,Deniooraten 166 ie 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 verantwoordel ± jkhe  id,  gebaseerd op  coo  ial e rechtvaardigheid  
em  gelijkberechtigdheid en in harmonie met de gemeenschap 
en) het milieu 



M 0 T I E nr. 2. 

"De ALV van D'66, 

27 oktober 1979, 

Gouda, 17 okt. 1 79 

in vergadering bijeeiif TTF 1t26 en 

overwegende, dat in de "Uitgangspunten voor het denken en 

handelen van D 1 66" onvoldoende duidelijk wordt aangegeven, 

welke rol door D 1 66 wordt toebedacht aan de overheid ten aan-

zien van daadwerkelijk ingrijpen in het maatschappelijk gebeu-

ren, 

overwegende, dat D 1 66 gezien de huidige en toekomstige maat-

schappelijke 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 1 66" na punt 3.3 een passage 

getiteld "Overheid en samenleving", met als strekking: 

De overheid heeft tot taak innoverend en initiatiefnemend 

op te treden ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen 

daar waar de noodzaak tot dit optreden duidelijk aan de orde 

treedt, doch slechts in zoverre dit noodzakelijk is om de ge-

stelde politieke doelen te bereiken, 

en gaat over tot de orde van de dag." 

de Liefde  

J. van Mansum 

C.W.W. van Lohuizen 

J. van Haendel 

P. van Woerden 

Toelichting: 
TE ais sociaal betrokken liberale partij niet alleen 

oog hebben voor de negatieve aspecten van overheidsingrijpen, 
maar zeker ook voor de positieve kanten daarvan daar, waar de 
noodzaak daartoe als gevolg van maatschappelijke ontwikkelin-
gen. duidelijk is gebleken. In die gevallen moet D1 66 niet aar-
zelen aan de overheid -zij het onder het stellen van bepaalde 
randvoorwaarden- een duidelijker en actiever rol toe te ken-
nen. Als voorbeelden van dergelijke beleidsterreinen kunnen 
worden genoemd milieubeheer en ruimtelijke ordening. 



MOTIE nr. 1 

"De ALV van D'66, 

Gouda, 17 okt. 1979 

I 

in vergadering bijeen te Utrecht op 26 en 

27 okt. 1979, 

overwegende, dat onze maatschappij niet slechts een samen-

leving is van individuen, maar ook beheerst wordt door insti-

tuten, instanties en organisaties, 

overwegende 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 in-

dividu toe, 

overwegende voorts dat dit in de huidige tekst van de "Uit-

gangspunten voor het denken en handelen van D 1 66" onvoldoende 

tot uiting komt, 

verzoekt het Hoofdbestuur de desbetreffende tekst dienover-

eenkomstig aan te passen, 

en gaat over tot de orde van de dag." 

T. de Liefde 

J. van Mansum 

C.W.W. van Lohuizen 

J. van Haendel 

P. van Woerden 

Toelichting: 

Te vaak komt het voor, dat instituten en organisaties, ondanks 
het feit, dat zij hetzelfde-gemeenschappelijke- belang na-
streven, langs elkaar heenwerken, waardoor de"raderen" j 
plaats van in elkaar te grijpen veeleer tegen elkaar in draaien 
ten koste van elkaar en ten koste van gemeenschappelijke be-
langen en dus van gemeenschapsgelden In de ttUitgangsountenU 
komt dit ons inziens onvoldoende tot uitdrukking (ECD, blz. 20,  

pt  2). 
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MOTIE 

InJi():Jc - i .iUIE2 ing D0 66 Zeeland 

L'Lo - d M. 
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cie Téaaro ku~ t t I tiC v U te OVII ,  n,  
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Wr t- ve van energie ondereer k  u;sadve roJ inneo t girt lef 
weer gelden ter beschikking wor anm geriala moor onderzoek 
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ooro Algemene Regio vergadering D66 i th 
OOrdVUOdOC J. v.d. Reijd 

niutie TI -1c e Bre&. inppe1iie discussie 
»r  ht  ie,:Lo1c;id blz 15 2e ' s Democraat 

D Au  vi  T966 in vr bijeex. te Ut.oht up 2G tr 2( oktober 1979 
XJ. proef wor nppe1platen 

t tt tH lI1OX g1e I) * ((  )it  tt 

Di 1tLJ ( 

d. op h I * Ie 
OO1. iO1 Jmd or, moeten 2: 

) ± it  ei-t, t o t I ia aan de bt rings  
ic die ui . c oliol 

1). o 6root i;, , , ;Lijke embeidie's mootoL worden : U aan de booporings  
Lc, JL . J het beperken van het ene. ic in 1\oder1and 

wr nodig ee", Lzondering moet worden g»: r de bcrringsenorir, 

Vorocft' de t:i:. :amer fractie van DY66 kiem zich voor de uitvrir 
LThes1uit ia te s 

De motie spr„-~.kt voor zichzelf*  

Ondertekenaaro n.  

wg. E.J. Grotaarts4— 
w.g. P Scheele 
W.g. J. v 0 d. Reidt 
w.g. A. J,  rouwar  
w.g. E. v.d. Berg-VeL?straeten 
wog. P.C. Overdulve 



MOTIE 
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2:' lg VcTri, B66 Zeeland 
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Tw nr)c fractie van D*66 dit oordeel de in 11 

e: Ïcniiri te bron 
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a— 

: 2 Seiecie 
• J. v,d. iL.ijdt 
• A.. Pouw. 
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w.. P6 Overdulve 
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De Algemene Ledenvergadering van D ' 66 inyegpgbijeen 

te Utrecht op 27 oktober 1979 

U 1 ij l 

Overwegende: 

dat de beschikbare energie zo zuinig mogelijk moet worden gebruikt; 

dat de opwekking van elekticiteit enorme hoeveelheden fossiele 
brandstof vereist; 

dat een elektriciteitscentrale een grote belasting voor het milieu 
betekent; 

dat de producenten en leveranciers van elektriciteit een monopolie-
postitie innemen, waarbij het winstoogmerk een belangrijke 
plaats inneemt; 

dat de elektriciteitsvoorziening wordt geregeld door diverse samen-
werkingsverbanden van een aantal gemeenten en provincies; 

dat daarop de eigen inwoners en hun vertegenwoordigers nauwelijks 
en de overige inwoners van Nederland geen enkele invloed heb-
ben; 

dat de gezamenlijke elektriciteitscentrales overkoepeld worden 
door een soort gemeenschappelijke regeling op landelijk niveau: 
de Samenwerkende Elektriciteitsproduktiebedrijven N.V. (S.E.P.); 

Is van oordeel 

dat de gehele elektriciteitsvoorziening onder direkte verantwoor-
delijkheid en kontrole van rechtstreeks en demokratisch geko-
zen vertegenwoordigers dient plaats te vinden; 

Verzoekt de Tweede Kamerfraktie hiertoe de nodige stappen te onder-
nemen. 

Toelichting: 
De problemen rond de voorgenomen bouw van een nieuwe centrale 

te Dordrecht ten behoeve van de elekticiteitsvoorziening 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 gemeenteraadsle-
den 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 
centrales ter benutting van de afvalwarmte. 
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YAOTIE 

No  

Indieners : P.A. van den Brandhof e.a. (tel. 02550- 15493, 
werk. 010-176823) 

Woordvoerder: J. Vis (of P.A. van den Brandhof) 

Onderwerp : KERNENERGIE 

De 1LV van D'66, in vergadering bijeen op 26 en 27 oktober 1979 te 
Utrecht 

overwegende dat in de toekomstige energievoorziening de mato van becchik-
baaheid van duurzame, maatschappelijk aanvaardbare enerqie- 
vormen maatgevend moet zijn voor het energieverbruik, 

van oordeel dat de aan kernenergie verbonden problemen en risiko's zo ver 
van een oplossing verwijderd zijn, dat kernenergie naar 
huidig inzicht niet kan worden aangemerkt als een 
aanvaardbare energievorm, 

spreekt als haar mening uit 
at daar: vooralsnog giet kan worden uitgegaan van een bijdrage 

van ker oergie aan onze toekomstige energievoorziening, 

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

dat met hoge prioriteit gewerkt moet worden aan: 

1, het realiseten van een uiterst effktief eneroiebeoparings- 
beleid; 

2.  ht  blijvehd afstemmen van ons ekonomisch bestel op een 
Iaq gebruiksscenario; 

3, het ontwikkelen en introduceren van maatschappelijk aanvaard- 
bare nergievorrnen; 

dringt er bij de D'GG-ers in vertegenwoqrdigende lichamen  ocean  ziçh 
ervoor in te spannen, dat in het beleid van deze ovttinq 
zoveel mogelijk recht wordt gedaan, 



-2-- 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekenaars 

naam adres 
Peter van den Brandhof Driehuis 
Erik van der Hoeven Landsmeer 

Renso Kamps Amsterdam 

Joost van Marissing Amsterdam 

Aad  Nuys  Winterswijk 

Wim Ovaa Middelburg 

Jur de Rook Deventer 

Dick Tommel Norg 

Maarten Verwey Monnickendam 

Jan Vis Eext 

1tuidtekenina 

crzonden 

bijgesloten 

bijgesloten 

verzonden 

verzonden 

bijgesloten 

verzonden 

bijgesloten 

verzonden 



Motie no. 

Afdeling Groningen 

Woordvoerder : Jan Apotheker 

Onderwerp : kernenergie (punt 19) 

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

overweg2nde dat kernenergie een energiebron is, waaraan op dit moment 

grote bezwaren kleven, waarbij maatschappelijke consequenties ('o,v, 

ezaking), veiligheid en opslag van radioactief afval de grootste 

problemen vormen, 

overwegende 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 totdat de problemen rond kern-

energie zijn opgelost. 

B,S,Wilpstra 

J,Apotheker 

M,Hart de Ruyter - Koutstaal 

J,Stroeven 

E,R, Smits 

1 1/1 
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kernenergie: , 

indiener: R oW]sè 4a q  
woordvoerder: I 

De Algemene Ledenvergadering van de Politieke Partij éâ'6 , 
In vergadering bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober, 

overwegende dat de onlust gevoelens ten aanzien van de toepassing  vi  

kernenergie in korte tijd snel zijn toegenomen, o.a. door de ge-

beurtenissen 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 D'66 t.a.v, 
de opslag van radioaktief afval in zoutkoepels en de bouw van 
nieuwe kerncentrales., verder moet worden aangevuld., 

en spreekt zich uit tegen alle toepassing van kernenergie in 
Nederland en tegen deelname van de nederlandse overheid aan kern-
energie-projecten in het buitenlandj behoudens zuiver wetenschappeii3 

onderzoek zo lang er onvoldoende garanties zijn voor onze veiligheid 
en voor die van onze kinderen. 

Peter de Jong Spinetstraat 15, Nijmegen —t-, 

Henk de Goede Jan Steenstraat 34, Bleiswijk 

Werner Uerz Sandgat 26, Zevenaar 

Ed Schiks Znenveld 55-10, Nijmegen  

Thom  de Graaf Heht'ogst'raat 113,  Nijmegen 

Hans van Oerle Jan van Goyenstraat 40, Nijmegen 'S rnfr' 

Maarten Decates Parkweg 90, Nijmegen 

% 
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Motie no, 

Afdeling Groningen 

Woordvoerder : Jan Apotheker 

Onderwerp : kernenergie (punt 19) 

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

Utrecht, 

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 af—
wijzing van kernenergie voorstaan dan in Nederland, 

overwegende dat een dergelijk verschil in standpunt niet acceptabel is, 

besluit .artikel 3.11.D van het europees programma te schrappen en draagt 

het JiB op het artiekel te herschrijven in die zin dat in europees  verb  and 

een zelfde standpunt wordt ingenomen tegenover kernenergie als in Neder—
land. 

B, S,Wilpstra 

J ,Apotheker 

M,Hart de Ruyter..Koutstaal 

J,Stroeven 

B, R, Smits 
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Ntitiie : 
Ldc:s A1gement ioi Vergade,!L:: D66 Zeeland 
U ftootr Ti.J, Yr)taart s 
Od:k:vJc: UJ, 'iie 2 de Bacidc 1 ?r'ppclijke Discussie 
OÏU iu 'liiQ  blz 15 du ü 

vt: D66 in vergade::i Lij een te Utrecht op 2C 7 okt ber 1979 
Ov:o at energieopwek; oor middel van atoomsp1isin ver 

heidswaarborgen st dat deze vorm ri ener Ing  
vi-)  e) 1 l onoverkom lL n afval probleme welke xeehijn 
11j I ekornst i len vo en op I 04> 
— t ver nUt 1 tt olmol o Ie p2i n leidt 1' jke 

1 belang zijn 
t in  ii  over  hi  t h c'n v  ii ' l3oree)e 

1 xlooj van de 
L Ir 

 

— d p t rn  dc  Lerncentrale Borsele zeer r L itivi 
hoc p eI flnanoile positie van de provincie Z Lnd. 
hut 1e statenfractie van D'66 in Zeeland te adv erom het voortbestaan 
dekerncentrale Bcrc1 te accepteren  mites  

L.  eon  voortdurende er «ctr Pende bewaking van het object woitU c:eendeer 
b. Seri nationale of B,:,  onafhankelijke  on  perodieke 1 1oo 

procesbewake in het. 1ou1tzicht wordt t. teld. 
co, geen w(zcTiI7 uitbrc„.IcIing aan de functie van de centlo wordt ogovex  

it  vei opslagmogelijkhecic.n van splijo.ilemoii,n 
uet u1tgLb..e tot 240 elementen 

d. niet eLeht moet woodu het voortbestaan van de centrale langer te 
:tektcn dan strikt noodztUelijk is (1990) 

e do ono;eigioproductie, mede gezien de amoveringskosten,ekonomiseh ver  
'wooed  blijft 

2 Op het tolgende partijcongres het .standpunt, over het gebruik van kern 
' formuleren 

3. De D66 f tîo in de Tweede I tr en het  Europe( loierit e ver- 
zoeken: 

a. het onder 1 geformuleerde standpti ovr 
b, te bevorderen dat op Europees geb:.ed ct I;rr. 1 :;cbied een t.tj 

harelij1T Instituut wordt gevormd, dat t:t tt' itn)et eteote  
vi 1i tt noneen-hot op een jutete wijze fun c 1  : n.'on van de proces 
1ç L ricentrale's en andereppotentieti vtar11jke objekten 
te UonH 

Ondertekenaars: 
W.:. E.J. Grootaarts — w.g0 E. v0d, Berg-V otraeten 

P.  Scheele w0go P. 0. Overdulve 
w.. J. v.d. Reijdt Aa 
w.g. A.J. Pouwer 
w 
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Mot&& no,  

Afdeling Groningen 

Woordvoerder : Jan Apotheker 

Onderwerp : kernenergie (punt 19) 

De ALV van D166, in vergadering bijeen op 26 en 27 oktober te Utrecht 

overwegende dat kernenergie een energiebron is, waaraan op dit moment 

grote bezwaren kleven, waarbij maatschappelijke consequenties (b,v, 

bewaking), veiligheid en opslag van radioactief afval de grootste 

problemen vormen, 

dat de kerncentrale in Boresele dagelijks radioactief afval 

produceert waarvan het probleem van de opslag nog niet opgelost is, 

over-vi  Rende dat de energievoorziening van deze centrale overgenoemen 

kan worden door andere centrales, 

spreekt zich uit voor de sluiting van deze centrale 

B.S,Wilpstra 

J,Apotheker 

M,Hart de RiiiyterKoutstaal 

J, S troeven 

E, R, Smits 

7
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motie 13; kernenergie en Borasale  
Dc  ALV van D'66, op 26 en 27 oktober 1979, te Utrecht bijeen, 
overwegende 

dat kernenergie een energiebron is, waaraan op dit moment nog grote bezwaren 
kleven, waarbij veiligheid en opslag van radio—actief afval de grootste pro- 
blemen vormen, 1 11 
dat de kerncentrale in Borssele dagelijks radio—actief afval produceert, waarvan 
de opslag nog niet opgelost is 
dat de energievoorziening door deze centrale overgenomen kan worden door andere 
centrales 
spreekt zich uit 

voor sluiting van deze centrale, 

ondertekenaars: afd. Groningen + de nrs. 2, 31  105, 112  121  18. 
indiener: J. Apotheker (Groningen) 

10 





En gaat over tot de orde van de dag, 

(A. Bestman 

J o  ~)rU JÖQ4Q'. 

j cuj7 

[Motie van A. Bestman c. 5J 

De Algemene Ledenvergadering van D'66 op 26/27 oktober 1979  in vergadering 
bijeen te Utrecht: 

OVERWEGENDE: 

dat in beginsel het bekleden van iedere funktie binnen en/of teun behoeve van 
D'66 voor iedere D'66-er toegankelijk moet zijn; 

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

CONSTATERENDE: 

- dat het partijvoorzitterschap van grote financiële offers vraagt van 
degene, die deze funktie bekleedt, en bovendien deze funktie zichfeilijk 
laat verenigen met een volledige dagtaak elders 

M/ 

dat dit voor diverse partijleden belemmeringen zijn om zich zich voor deze 
funktie beschikbaar te stellen; 

BESLUIT: 

het hoofdbestuur op te dragen een nader onderzoek in te stellen naar de mogelijk.-
heden om het partijvoorzitterschap en eventueel andere daarvoor in aanmerking 
komende funkties bezoldigd te doen zijn en zijn bevindingen aan de Algemene Leden-
vergadering te rapporteren; 

/ 

/..  

W- i, wo_~i 

OL 

td' •'• •••• ) 
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BIJLAGE % 3 
motie 4; Verkiezingsprocedure partijvoorzitter 

L)e ALV van Dt66, op 26 en 27 oktober te Utrecht bijeen, 
overwegende 

dat de vervulling van de funktie van partijvoorzitter, evenals de vervulling van 
de funktie van Kamerlid voor D'66 9  van doorslaggevend belang is voor het ge-
zicht naar buiten van D'66, 
dat  hat  terecht is dat de vaststelling van d.c kandidatenlijst voor Kamerverkie-
zingen niet wordt overgelaten aan hei oerd.el yäni een .A.LV doch wordt onder-
woren aan een poststemming onder alle leden, 
cla't,gezien het voorgaande, het op z'n minst overweging verdient om de partijvoor-
zitter in het vervolg ook per poststemming te kiezen, 
draagt het H.Bo op 
een voorstel tot wijziging van art. 192 van het  HR.  op het voorjaarscongres in 
1980 in bovengenoemde zin in te tt.0 dienen ofwel de verkiezuigsprooedure voor 
de partijvoorzitter te agenderen opgenoemd congres. 

ondertakenaarsi d.c nummers 1, 2, 3, 69  79 9, 10 9  11, 129 13,  159  16, 18 en 19 
indiener:  mw.  K0 v. Doesen-Dijkstra en J.F. Jansen van Tuikwerd. 
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De Algemene Ledenvergadering van D'66, bijeen te Utrecht op 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, 'ç 

verder overwegende dat 

door de groei van D'66 deze funktie nauwelijks meer nást een normale werkkring 

kan worden uitgeoefend, 

verzoekt-het-hoofdbestuur van D'66 een kommissie in het leven te roepen, die 

een onderzoek zal kunnen instellen, teneinde dé mogelijkheden te bekijken 

die er bestaan of kunnen worden gevonden )oÇ/vengenoemde funktie een zgn. 

bezoldigde funktie te doen worden 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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De 'Algemene Regiovergadering van Gelderland in vergaderin 

• bijeen Op 13 oktober 1.979 te Ede be sluit de volgende moti 
voor te leggen aan de- Algemene Ledeni)ergadering van .  

• 

• 26en 27 oktober 1979 iettrecht.  

• DeAlgemene Ledenvergadering in vergadering bijeen. op 

• '. •, 

26 en 27 oktober .1979 te Utrecht, . . 

. 

• oervre'gende  

- dat liet lidmaatschap van het dagelijks bestuur ' a.n de partij 
en in.het bijzonerhet .ôoizitterschap. ee.n tijd- en ,( mede 

• . . dardoor ) geldverslindende inzet eist; •• 

dat als gevolg daarvan slechts personen 'in een teer 

uitzonderijkë positie, niet alleen wat betreft. hun gaven 
vn  ht  en verstand, maar ook  - wat' betreft inkomen en. 

• 'bs9hi'kbar'e tijd, 
, 
zich redelijkerwijs kandidaat kunnen • 

sell.en voor dergelijke funktie; 
• 
:. . 

, • .. .•• S 

-dat deze omatndigheid onaa aa±'dbar is vanuit democratisch 
oogpunt, 

- 
draagt het Hoofdbestuur op  ver een 'jaar een regeling aan 
de Algemene Ledenvergadering voor te leggen, die aan deze 

-onaanvaardbare  omstandigheid een einde maakt, 

en., gaat over ot de orde van de dag rI 

Aad  Nuis 

• 

• •. 
• 
': • Erno Maas . • 

• • '. . . . • . . . . . • Rob van Baanren 
Marieke van den  Hazel  

Wi  Pelsbourg 



MOTIE 7 o;'i. i n  

Indiener: EF,Berkhout c.s. / fcL 1i'aag 

Woordvoerder; 

Onderwerp: Dagelijks Bestuur 

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

Overwegende 

-Voor D 1 66 is demokratisering van de macht een belang-
rijk prograrnmapunt,Dit komt o.a,, tot uiting in het 
tegengaan van een kmulatie van.(politieke) funkties. 

-D1 66 als vierde stroom neemt een volwaardige  pleats  
in in het politieke leven'  in Nederland.. 
Dit houdt in dat D 1 66 een evenredig aandeel vraagt 
bij benoemingen in ambten met een politieke achter-
grond,zoals b.v. commissaris der Koningin en burge-
meester.  
Dit houdt ook in dat D'66 deze ambten serieus wil 
vervullen,met de objektiviteit die bij deze ambten 
hoort en met de inzet die deze ambten vragen 

Is van oordeel 

dat riet 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. 

Ondertekend:
, 

 

C~ 

?P& Roet' 



Motie 1 inzake Vrede, Veiligheid en Kernbewapening / P.Fokkink - 3 oktober 1979 

De ALV van D 1 66, bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober 1979 

overwegende dat a. de problemen van Vrede  on  Veiligheid,  on  de (on)mogelijke 

rol van kernwapens daarbij, niet uitsluitend vanuit miii-

tair-technieche gegevens en beschouwingen mag.worden 4- 

j FR 

1. de problemen van Vrede en Veiligheid in West-Europa niet 

slechts vanuit het beperkte kader van de OOSTST verhou-

ding, te weten Sovjet-Unie versus Verenigde Staten dan 

wel Warschau-Pakt versus NAVO, mag worden bezien, 

gelet op het advies van de Adviesraad dd 29 september 1979  om zo spoedig mo-

gelijk 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 ge-

wenst iedat naast de reeds beschikbare diskusaienota van de 

SWTB-subgroep Defensie (Vrede, Veiligheid en Kernwapens) op 

grond van bovenstaande overwegingen een aanvullende nota over 

een te ontwikkelen "vredes- en veiligheidsbeleid in interna-

tionale verhoudingen" wordt geleverd, 

tevens van oordeel zijnde dat het vraagstuk van vrede en veiligheid in inter- 
cJ..t 

nationale verhoudingen -de permanente aandacht van D 1 66 behoeft, 

nodigt het KB uit: 

1. in overleg met de SWE eo-r t -----t--t-  ht  inotolion va~ een permanente 

werkgroep "Vrede en Veiligheid in Internationale Verhoudingen" L 
2. deze werkgroep als eerste opdracht te vo-r-zooko.n de diskussienota van de 

SWB-subwerkgroep Defensie aan te vullen op andere dan militair-technische 
pec 

beschouwingen en met een breder perstief dan de Oost-West verhouding, 

hh 

)j':  

en gaat over tot de orde van de vergadering. 

Ter indiening ondersteund door: 

Q_~ 22~ C_-~) . 
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I  ii  
iAn''tc kn  ('/'pe 
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L  
(handtekening) PE M4J, 

k DS2_3.t/ 
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Motie met 1trekking op het vraagstuk kernbewapening 
Indieners Regio od_Brabat 
7oordvoerd.er Nico Schoof of een aanwezig regolid 

De leden van Dt66  in vergadering bijeen op 26 en 27 october 1979 te 
Utrecht 
overwegende, 
- dat over het vraegstuk van de kernbewapening een aktu  eel  partij-
standpunt ontbreekt, 

- dat het gezien de aard van deze hoogstzorgwekkendeproblematje 
toch zeer gewenst is, dat poedig een standpunt wordt ingenomen, 

- dat de adviesraad tijdens haar veradering van 30 sept. j.l. ook 
geen duidelijkheid over dit onerwerpheeft kannen verschaffen, 

besluit: 
het hoofdbestuur uit te nodigen te bevorderen dat v66r 1 januari 'E 
een aktueel en duidelijk standpunt van D'66  over de kernbewapening 
is ingenomen. 

Namens de  ARV  Regio No 
Maurice  Wm ere  tans  

WA 



(h,ndtekening) 

-'-- 

2-3 

Ter indiening ondersteund dôor: 

k DS)3i -321.1  

Motie 2 inzake Vrede, Veiligheid en Kernwapens / P.Fokkink - 3 
De ALV van D'669  bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober 19799  
overwegende dat D'66 
a. van haar ontstaan af met betrekking tot het buitenlands beleid 9@ kreatie( 

en baanbrekendiantai voorstellen heeft gedaan en problemen aan de orde ge-
steld, die in andere partijen met feitelijke of mogelijke regeringsverantwoor- 
delijkheid nog onbespreekbaar waren, 
b. zich aanspreekbaar acht voor 'demokratie als ethische houding', waarbij on-

der andere de menselijke waardigheid en onderlinge verdraagzaamheid aan de 
orde zijn, 
c. zich aanspreekbaar acht voor 'internationale gerichtheid', waarbij onder an- 

dere zelfbeschikkingsrecht, 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 mogelijke kans moet worden gegeven zelf hun wijze van 
samenleven te kunnen bepalen, 

van oordeel zijnde dat 
A. de kernbewapening zich na WO-II  zodanig heeft ontwikkeld, dat de bereidheid 

om deze bewapening te gebruiken uiteindelijk altijd tot vernietiging en ver- 
woesting van grote delen van de wereld moet leiden, omdat de integratie van tak- 
tische mt strategische kernbewapening g€n beheersbare overgang ttaat, 
B. in geen periode van de geschiedenis het aantal oorlogen, inclusief grote als 

'Korea' - 'Vietnam' - '-Midden-Oosten', zo groot is gewee'stals juist in de 
periode van de kernbewapening, 
C. de bereidheid kernwapens te gebruiken tevens de bereidheid inhoudt "het an-

dere volk" te willen vernietigen en hun voortbestaan generaties lang te wil- 
len ontwrichten, 
D. dat gen doel di bereidheid rechtvaardigt, dan wel kan of mag rechtvaardigen, 

tevens van oordeel zijnde dat 
en uitspraak van de D'66-ALV ~ het ontwikkelen en bezitten van kernwapens, en 
de bereidheid die te gebruiken, als strijdig met de fundamentele menselijke waar-
digheid en de rechten van de mens te heschouwen 
niet betekent dat D'66 

- onmiddelijk uitzetting uit Nederland van de kernwapens eist, 
- Nederland uit de nucleaire NATO wil hebben, 
- niet mag samenwerken in parlement en regering met partijen 
die haar standpunt dienaarigainde niet delen, 

maar wl betekent dat D'66 zich verplicht in parlement, regering en internatio-
nale organisaties een zodanig vredes- en veiligheidsbeleid te 
ontwikkelen,_dat daarin kernwapens geen rol spelen 

(5innen afienbare termijn 

besluit zich  ale  volgt uit te spreken: 

1. D'66 wijst het ontwikkelen en bezitten van kernwapens, met de bereidheid die 
te gebruiken, af als strijdig met de fundamentele waardigheid en de rechten 
van de mens, 

2. D'66 verplicht zich een vredes- en veiligheidsbeleid te ontwikkelen, waarin 
kernwapens geen rol spelen, 

en gaat over tot de orde van de vergadering. L kLL 
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De ALV van D'66, in kongres bijeen te Utrecht op 26 en 27 oktober 1979, 

Overwegende, 

- dat ondanks onderhandelingen tussen en toezeggingen van de grote militaire 
machtsblokken de bewapeningswedloop vrijwel onverminderd 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 in dit geheel zeker niet aan het ver-
minderen is en dat ook het zicht daarop ontbreekt als niet met meer moed en 
vindingrijkheid 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 verdediging ervan en dat in dit licht kern-
bewapening met afkeer dient te worden bezien; 

- dat één van de meest duidelijke bewijzen van het niet funktioneren van 
demo1uatie hierin ligt, dat ondanks de opvattingen van individuele burgers 
in de wereld tegenover elkaar, mogendheden de bewapening als iets vanzelf-
sprekends ervaren en daarnaar handelen; 

'v-dat bij het zoeken naar wegen uit deze impasse de kernbewapening een eerste 
zorg is, omdat kernbewapening de konventionele wapens in zinloze en afschuwe-
lijke vernietigingskracht verre overtreft; 

Spreekt uit, 

- dat in ons Beleidsprogramma sterker de maatschappelijke onrust over 
de kernbewapeningswedloop moet dnsrklinken dan thans het geval is; 

- dat mede daarom xxxx XXXXX5Xw de defensiepassages in ons 
Beleidsprogramma dienen te worden herzien; 

- dat in dze herziening moet worden verwoord dat het met moed en verve werken 
aan de afschaffing van de kernbewapening een essentiëel onderdeel vormt 
van een vernieuwend D'66-defensiebeleid; 

- dat in deze opvatting de modernisering van (een deel van) het kernwapenarse- 
naal en/of de uitbreiding ervan in het geheel niet passen; 

- dat daarmee in dit stadium geen uitspraak wordt gedaan over het NAVO-lidmaatschap. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

- L 
/ 

) 



motie 8; modernisering kernwapens 
De ALV van D1669  op 26 en 27 oktober, t. Utrecht bijeen, 
van oordeel. dat 

(mede gehoord de uitlatingen van de heer Breznew omtrent eventuele terugrek-
king van Russische kernwapens) geen besluit omtrent de modernisering van het, 
kernwap.narsenaal van de Natoland.en in Buropa genomen dient te worden, alvorens. 
nogmaals, wordt getracht met de Sowjetunie tot overeenstemming te komen omtrent 
het terugtrekken van kernwapens, 
verzoekt 

het H.B.te willen bevorderen dat de problemen van de modernisering van de kern— 
bewapening 'de komende tijd in alle' geledingen van de partij terdege wordt bestu— 
deerd.. 
ondertekenaars: alle aanwezigen behalve nr. 15 
indiener 30F. Jansen van Puikwerd 

i 
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MOTIE MARKERWAARD 1 S  ' 

Politieke Partij Democraten 66 

NOTIE 1 1 
IN,o. . 

Nummer: I 

Indiener: Werkgroep Markerwaard Lelystad 

MARKERVIAARD 

De' ALV van D1 66, in vergadering bijeen te Utrecht op 26 en 27 

oktober 1979, 

Overwegende dat in het beleidsprogram 1977-1981 ton 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 d.iscudsie over al dan 

niet inpolderen binnen onze partij nog niet heeft 

plaatsgevonden, 

Béluit dat zonder deze discussie het op dit moment niet 

zinvol is op dit congres een definitief standpunt 

te bepalen, 

op korte termijn een commissie in te stellen, 

samengesteld op basis van deskundigheid t,a,v, 

de diverse facetten van deze problematiek. 

Deze commissie dient tijdig voor het voorjaars- 

congres 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, 

• '• 





MOTIE MARKERWAARD 2 

Politieke Partij Democraten 66 
Toelichting Een eventuele drooglegging van de Markerwaard is af- 

hankelijk van erg veel factoren, 

Om de belangrijkste te noemen: natuur, recreatie, 

waterkwaliteit, landbouw, visserij bosbouw, ruimte 

voor woningbouw  etc.  
Om een juiste afweging te kunnen maken is het nodig 

alle aspecten van een droge- en een natte Markerwaard 

naast elkaar te leggen, 

0,1, is dit laatste door D'66 nog onvoldoende gebeurt, 

Dt66 Lelystad heeft met het rapport-i " De Markerwaard, 

een discussie meer dan waardl" geprobeerd een eerste 

aanzet hiertoe te leveren. 
Door een op basis van deskundigheid samengestelde werk-

groep in te stellen, die als opdracht krijgt voor het 

voorjaarscongres met een goed onderbouwde nota te komen, 

kan dan een afgewogen standpuntbepalng plaatsvinden, 

Een standpuntbepaling op dit congres is nog niet nodig, 

gezien het feit dat de hele inspraakprocedure nog van 

start moet gaan, 

Ondertekenaars 

L,J,(Luuk) van der Veen - 

Buitenplaats 1079  Lelystad, (03200-28976) - 

J. (Jo) Bosma (/Ci _----- 

Visvijverweg 529  Lelystad. 

1 

G,p,(Gerben)dBoer 
.• 

- 

fr 44/I 

Jagersveld 349 Lelystad. 

D.J,(Daan) Ellens  

Wijngaard 10, Lelystad, 

B,H.(Bertie) Wooldrik-Holter,  
Langezand 1479 Lelystad 





0 MOTIE MARKERWAARD 1  

Politieke Partij Democraten'66 

MOTIE 
1 rj 

Nummer: 

Indiener: Werkgroep Markerwaard Lelystad 

Qer: NRKERWAABJ3 

De ALV van D'669  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't, 

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  eon  zakelijke discudsie over al dan 

niet inpolderen binnen onze partij nog niet heeft 

plaatsgevonden. 

Bèluit dat zonder deze discussie het op dit moment niet 

zinvol is op dit congres een definitief standpunt 

te bepalen, 

Draagt het EB op op korte termijn een commissie in te stellen, 

samengesteld op basis van deskundigheid t.a.v. 

• de diverse facetten van deze problematiek, 

Deze commissie dient tijdig voor het voorjaars. 

congres 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. 

• 

• 

..•

•

• 



MOTIE MARKERWAARD 2 8  

Politieke Partij Democraten 66 
!icfltin Een eventuele drooglegging van de Markerwaard is af- 

hankelijk van erg veel factoren. 

Om de belangrijkste tenoemen: natuur, recreatie, 

waterkwaliteit, landbouw, visserij bosbouw, ruimte 

voor woningbouw  etc.  

Om een juiste afweging te kunnen maken is het nodig, 

alle aspecten van  eon  droge- en een natte Markerwaard 
naast elkaar te leggen. 

O,I is dit laatste door D1 66 nog onvoldoende gebeurt, 

D1 66 Lelystad heeft met het rapport* " De Markerwaard, 
- 

een discussie meer dan waard,',"' geprobeerd een eerste 

aanzet hiertoe te leveren. 

Door een op basis van deskundigheid samengestelde werk- 

groep in te stellen, die als opdracht krijgt v&r het 

voorjaarscongres met een goed onderbouwde nota te komen, 

kan dan een afgewogen standpuntbepalthng plaatsvinden. 

Een standpuntbepaling .op dit congres is nog niet nodig, 

gezien het feit dat de hele inspraakprocedure nog van 

start moet gaan, 

Ondertekenaars 

L,J,(Luuk) van der Veen  

Buitenplaats 1079  Lelystad, (03200-28976) / 

J,(Jo) Bosma  

Visvijverweg 529  Lelystad, 

G.p.(Gerben) de Boer 

Jagersveld 3,Lelystad. 

D.J,(Daan) Ellens  
Wijngaard 109  Lelystad, 

 

C 

B,H,(Bertie) Wooldrik-Holter, A/ 

Langezand 147 9  Lelystad 
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De Algemene, Leden Vergadering van d1 66 op 26  on  27 oktober 

1979 te Utrecht in vergadering bijeen 2  

-dat hot heloidsvoornenien van de reging met betrekking tot 
de Markerwaard, al snede hot Structuurschema Burgerluchtvaart-
te--r-reinen binnenkort zullen worden gepubliceerd 

-dat hei Structuurschema zal aangeven, dat indien or een Tweede 
Nationale Luchthaven (TNL) zal, worden aanlegd, do karkcrwaand 
daarvoor do meest geschikte lokatie zal, zijn en zich derhalve 
over  dc  noodzaak van een TNL niet zal uitlaten,, 

-da'!; in liet beleidsvoornemen (waarschijnlijl) de inpoldering van 
het Markermeer wordt voorgestaar.) , 

van mening 

dat door de regering onvol doende argumenten worden aangedragen 
voor de inpoldering van het .tlarkermeer op grond waarvan een zo 
verstrekkende beslissing thans kan worden genomen 2  

-dat op grond van de thans beschikbare gegevens de aanleg van 
een PNL in. de Markerwaard niet kan worden gerechtvaardigd,  
dat ook geen behoefte bestaat aanwezige natuurgebieden tegen 
zeer hoge kosten in andersoortige natuurgebieden  ow  te zetten, 

verzoekt do Tweede Kamerfraktie 

zijn standpunt in overeenstemming met het bovenstaande to hc-
palen 

en. gaat over tot Je orde va~,i cl.e  

Toel I cht ing 

Het is van belang ter ondersteuning van de Kamortraktie een  dui  
delijke en ondubbelzinnige uitspraak te doen over de afwijzing 
van de Markerwaard, nu de regering  eon  beslissing wil nemen.  1 dio 
nu op financihcie gronden niet kan worden uitgovoerd, maar zijn 
schaduw wel voeritit zal; werpen met betrekking tot alle bijko-
mende (planoiogisdhe) maatregelen. Handhaving van het Tlarkerrnoer 
zou daarmee voorgoed verkeken zijn. 
Deze motie is in overeenstemming met de zienswijze van de AHV van 
6 oktober j010 en de Statenfraktie van Noord Holland. 

Afdeling Monnickend.am  

maart e--(.).- ver  Hoy  

anneke roggcveen' •' 

ton gal 

oç: re-- 
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De ALV van D'66 in kongres bijeen op 26 en 27 oktober 1979 te Utrecht, 

Overwegende, 

- dat de regering onlangs een besluit heeft genomen over de inpoldering van 
de Markerwaard en dat dit besluit positief (althans: voor inpoldering) luidt; 

- dat het D'66-Beleidsprogramma zich negatief over de inpoldering uitspreekt 
en dat deze lijn steeds en konsequent is vastgehouden; 

Van mening, 

-. dat het Markermeer als natuurgebied en zoetwaterreservoir van groot belang is; 
- dat een dergelijke inpoldering een onomkeerbare handeling is, die slechts 
mag worden uitgevoerd als een kosten-baten-afweging de inpoldering onont- 
koombaar maakt; 

- dat de zgn. baten van de inpoldering - landbouw- en bosbouwgrond, ruimte 
voor woningbouw, een tweede nationale 1.chthaven en de werkgelegenheid - 
onvoldoende kunnen worden aangetoond en/of in strijd zijn met het D'66-beleid; 

- dat de aanleg van de Markerwaard bovendien ernstige konsequenties zal hebben 
voor de waterhuishouding en de infrastructuur van Noord-Holland benoorden 
het Noordzeekanaal; 

SPreékt 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. 

u 

r 



De AOLOVO van D'66 op 26 en 27 oktober 1979 bijeen te Utrecht, 

kennis genomen hebbend van de informele kontakten tussen politici 

van PvdA, VVD en D'66, 

overwegende dat de mogelijkheid van toekomstige regeringssamen- 

werking tussen genoemde partijenwaarhij de onvermijdelijkheid 

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 geinstitutionaliseerd onderzoek 

naar de mogelijkheden van toekomstige samenwerking tussen de drie 

partijen wenselijk is 

- draagt het H.B. op de mogelijkheid te onderzoeken de genoemde 

kontakten te formaliseren, in die zin dat zij uitgebouwd worden 

tot een gesprek onder verantwoordelijkheid van de hoofdbesturen)  

eventueel met inschakeling van de wetenschappelijke bureaus van 

de drie partijen, ter bestudering van de overeenkomsten en verschillen 

in de partijprogramma's en een evaluatie daarvan ten aanzien van de 

mogelijkheid van toekomstige samenwerking 

draagt het H.B. op om op de volgende A.L.V., 25 en 26 april 1980, 

te Nijmegen, te rapporteren over de uitvoering van genoemde 

opdracht. 

Toelichting:  
Een uitwisselbaarheid van de vier grote partijen in regeringscoalities 

zou een vruchtbare doorbraak betekenen in de Nederlandse partijverhou-

dingen. Het zou een "bevrijding" betekenen van het "onmisbare" CDA. 

Het initiatief van enkele politithi uit PvdA, VVD en D'66 is te waarde-

vol om een zuiver partikulier gesprek te blijven. Op zijn minst kan onder 

de verantwoordelijkheid van de hoofdbesturen bestudeerd worden in welke 

mate de huidige tegenstellingen tussen bovengenoemde partijen programma-

tiech gefundeerd zijn en of zij, los van persoonlijke en historische 

emoties, op langere termijn te ovebruggen zijn, en onder welke voor-

waarden. Een afstandelijke analyse, bijvoorbeeld van een commissie uit 

d drie wetenschkppelijke bureaus van de partijen zou daarbij ee1 

n verduidelijken  

/ -  

/ 
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postgiro 132390, 
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Nummer: 

Indieners: J. Bijl 
F.G. van Mens 
M.C. van Mens 
Th. van Marissing 
P. Zoun 
A. van de Kreeke 

Eventuele woordvoerder: J. Bijl 

Onderwerp: agendapunt 19 

De A.L.V. van D'66, in vergadering bijeen te Utrecht op 27 oktober 1979, 
kennis genomen hebbend van het standpunt van het Hoofdbestuur inzake het bewaren 
van de eigen identiteit en hetom die reden niet deelnemen in een samenwerkings-
verband met P,v,d,A,, P.P.R. en POS,?,, 

overwegende dat de politieke idealen van T)'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. 

Toelichting: D'66 heeft vanaf zijn ontstaan samengewerkt met progressieve partijen 
als P,v.d,A en P,P,H,. Door het huidige standpunt van D'66 t,a,v, 

het bewaren van de eigen identiteit zou de kiezer het idee kunnen krijgen, dat D'66 
een partij is geworden die met zowel ,,linkse als ,,rechtse" partijen zou kunnen 
en willen samenwerken in een nieuw te vormen regering. Het moet de kithzer duidelijk 
zijn, waar D'66 staat: links van het midden, 

4T M 



4, 
D1 66 Landsmeer-Watergang 

De Algemene Afdelingsvergadering van D'66 Landsmeer, op 2u september '79 

in het uorpshuis te Landsmeer in vergadering bijeen, 

stelt de 25ste Algemene Ledenvergadering van D166, te houden op 26 en 27 

oktober 1979 te Utrecht, voor de volgende motie aan te nemen: 

De Algemene Ledenvergadering van de politieke partij Democraten'66, op 26 
en 27 oktober 1979  in  Maresca  te Utrecht bijeen, 

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 zon-
der voldoende bestudering vooraf; 

4. dat door tijdgebrek op ALV's het HB genoodzaakt is moties, amendementen, 
beleidsstudies,  etc.  te voorzien 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'n:  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 themecongressen de ALV's aanmerkelijk zullen kunnen ontlasten; 
D. dat moties en amendementen op ALV's belangrijke instrumen ten zijn in de 

handen van individuele leden, afdelingen en regio's 'om op een democratische 
manier tot besluitvorming te komen of deze te beinvloeden; 

E. dat het riB door moties:en amendementen op jLV's te voorzien van de kwalifi-
katie "ontraden" of "overgenomen', een te zware druk legt op de besluit-
vorming; 

besluit het 1113 op te dragen, 

.1. de wenselijkheid van themacongressen te onderzoeken;  
II. de ruimte te scheppen voor discussie en duidelijke argumentatie m.b.t. 

moties, amendementen, beleidsstudies,  etc.  zodat de vaak erg summier toe-
gelichte aantekening "ontraden" of "overgenomen" achterwege kan blijven 
en ALV's (en themacongressen) in mondigheid 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. 

/ ) 1 Mvc7Îef, 0210-3Z33 
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Motie 

Nummer 

Indiener : Afdeling Amsterdam 

Woordvoerder: 

Onderwerp : Agendapunt 19. Algemene politieke moties. 

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

Kennis genomen hebbend van de beleidsbrief van de Minister van CPN inzake 

de financiering van de regionale Omroep. 

Overwegende - dat D66 reeds vanaf haar oprichting regionale omroep als een 

positief middel tot democratisering en participatie van de burger 

heeft beschouwd, 

- dat de Kamerfraktie van D'66 altijd krachtig de ontwikkeling van 

regionale omroep heeft bepleit, 

- dat voor de ontwikkeling en het funktioneren van regionale omroep 

de onafhankelijkheid van het medium gewaarborgd moet zijn, 

- dat dit het beste gerealiseerd kan worden door regionale omroep 

als zelfstandig onderdeel van het omroepbestel uit de omroepmidde-

len te financieren 

is van oordeel dat het regeringsbeleid inzake de regionale omroep niet die waar-

borgen voor kontinuiteit en onafhankelijkheid in zich sluit. 

Verzoekt: 1. de tweede kamerfraktie al het mogelijke in het werk te stellen om 

de regionale omroep zo snel mogelijk verder uit te bouwen als zelf-

standig onderdeel van het omroepbestel, 

2. het hoofdbestuur zo spoedig mogelijk in het beleidsprogramma een 

onderdeel op te nemen over kleinschalige media als uitdrukking van 

het democratiseringsproces en de participatie van de burgers hierin. 

Toelichting : geen. 

Postbus 1966,1000 BZ Amsterdam, Postgiro 787033, t.n.v, penningmeester D'66, Amsterdam. 
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Ondertekenaars: 

napm 
t' 

2. L. 

3.  

4. - 

5. t... 
j 

/ Voor overleg met de Rapportage Commissie is door indieners hierbij gemachtigd 

ondertekenaar nummer 1, telefonisch te bereiken onder nummer 020-715932. 



Motie nr, I 9/283  
Motie van de afdeling EENNES van D166  betreffende het 
instellen van een denkteam. 

De MLV van 0 1 66, in vergadering bijeen te Utrecht op 26 en 27 
oktober 1979, 

OVERWEGENDE DAT , 

een toenemend aantal signalen uit onze samenleving er op wijst, 
dat ernstige gevolgen van complexe en onderling samenhangende 
ontwikkelingen op sociaal-economisch en maatschappelijk gebied 
zich versneld aandienen, 

- de complexiteit en de ondoorzichtigheid van de zich daarbij aan-
kondigende 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 aandragen, 

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 complexe problematiek in 
haar jifl sanenhari moet worden aangepakt; 

SPREEKT ALS HAA R MENING UIT DAT, 

het derhalve dringend noodzakelijk is om zo spoedig mogelijk te 
komen tot het instellen van een permanente werkgroep van een zo-
danige samenstelling, dat daarin alle betrokken disciplines zijn 
opgenomen, 
het bovendien gewenst zou (kunnen) zijn, dat ook andere politieke 
partijen aan deze werkgroep deelnemen. 

VERZOEKEN HET HO, 

de totstandkoming van deze breed samengestelde werkgroep 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 MLV voor te leggen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Goraline Boomsma-BckeR 

Erik Boomsma 

Uivica Greve-von Ueissenberg  

Henk Potman 

Han de Roos  

Joost Sipkes 

Netty Sipkes-Kleingeld 
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chtin: 

Indieners maken zich enerzijds ernstig zorgen over kennelijke 
versnellingen in, onze samenleving bedreigende ontwikkelingen, 
zoals een sluipend toenemende werkloosheid, ongecontroleerde 
invoering van nieuwe vormen van informatica, achterblijvende 
technologische vernieuwingen, een steeds slechter wordende 
energie-situatie, toenemende agressie en discriminatie in 
het maatschappelijk verkeer, een nog immer voorthollende be-
wapeningswedloop, enz., enz., terwijl anderzijds deze proble-
matieken ook binnen onze partij, onvoldoende in hun onderlinge 
samenhang worden doorgrond, waardoor gevonden oplossingen vaak 
schijnoplossingen blijken te zijn. 
En voorbeeld van een complex probleem uit vele andere: 
de niet te vermijden arbeidstijdverkorting zal ingrijpende 
gevolgen hebben voor bijvoorbeeld recreatie, sport- en wel-
zijnsvoorzieningen, milieubescherming, het verkeer en de 

wegenbouw.  

Het is naar het oordeel van de indieners de hoogste tijd dat 
de versnippering, gelet op het toenemend aantal afzonderlijk 
opererende werkgroepen, wordt tegengegaan. Het moet mogelijk 
zijnde binnen onze partij en zo mogelijk andere partijen 
aanwezige capaciteiten en inzichten te bundelen in een op te 
richten, alle betrokken disciplines omvattend, denkteam. 

15.10.79  

Telefonisch contactadres: 02153-87032 
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MOTIE 

Overwegende, ( 

- dat in de afvalstoffenwet over de doseriñgv4irioolslibbeper ende richt-

lijnen, zoals voorgesteld door de Unie van Waterschap worden gehanteerd, 

die deze1  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 metalen, waaronder koper 

- dat bij de toelaatbare hoeveelheid koper werd uitgegaan van maximaal toe-

laatbare 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 koper-

sulfaat 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 Bodemvruchtbaarheid te 

€ 
Groningen), overeenkomt met 1 koperaanvoer 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 riool-

slib 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 varkensmest1  

Van oordeel zijnde, dat de kringloop-opvattingen welke centraal staan in de 

afvalstoffenwet eveneens van toepassing geacht moeten zijn op de plante-

voedingsstoffen in dierlijke mest en dat de aanwezigheid van grote hoeveelheden 

koper deze recirculatie op den duur zal belemmeren. 

ik 
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Verzoekt de tweede kamer fractie te bewerken dat de regering ertoe wordt 

bewogen om door middel van geëigende maatregelen te komen tot een verla-

ging, resp totale afschaffing van de toevoeging van kopersulfaat  IM  

varkensvoer, en dit voorstel ook bij het Europese Parlement aanhangig 

wordt gemaakt. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Dr.Ir. A.R.P. Janse. 
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Meerpaal 318 Groningen 
050-410574 

Politieke Partij Democraten .'66 
BLJLAGE 5 

motie 10; afwezigheid. HB in Ga.sselte ad. 2-6-79 
De ALV van I)166, op 26 en 27 bktober 19799  te Utrecht bijeen, 
constaterende 

dat het H.Bo tijdens do landelijke energiedag te'gasselte op 2 juni jlo op geen' 
enkele wijze heeft gereageerd op cleit gebeurtenissen die toen..plaatsvonden, 
Overwegende 

dat het voor de partij belangrijk is op manifestaties,waarvan de 
strekking overeenkomt met de denkbelden van Dt669  van baar belangstelling 
blijk te geven 

. 

verzoekt  

'het H.Be in het vervolg alerter te reageren 'op dit soort manifestaties.  

ondertek.naars' alle aanwezigen behalve nra, 6 en 8 . . . 

indiener: Je Apotheker (Groningen—stad)  

N. 
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