
CONGR ESBO EK 

voor het vervolgcongres van D1 66 op 

1DECgER 1979 

te Amersfoort DE  FLINT 

Dc  ra -„portage-commissie deelt m.b.t. ingediende moties het volgende mede: 

Motie 58 en 59 (blz, 23, Democraat 9/79) ingetrokken en samengevoegd tot 

één motie, nr. 70 (in dit congresboek opgenomen). 

Motie 39 (blz. 25 Democraat 9/79) ingetrokken 

Motie 60 (blz. 27, Democraat 9/79) ingetrokken met verzoek de motie te 

behandelen op het voorjaarscongres 1980 

Motie 64 (blz. 28, Democraat 9/79) ingetrokken met verzoek de motie te 

behandelen op het voorjaarscongres 1980. 

Voorts zijn binnengekomen moties van orde ;  

a) m.b.t. wijziging van de congresagencla 

b) m.b,t. de organisatie van het conores 

c) m.b.t. de stemprocedure 

Deze moties zijn aan de congresleiding ter hand gesteld. 

Harry Geelen, voorzitter 
rapportage commissie 
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MARKERMEER AGENDAPUNT 3 

MOTIE 70 

Indieners: Hein van Oorschot e.a. 
Woordvoerder: Hein van Oorschot. 
Onderwerp: Markermeer. 

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

2rLi 
- dat de regering waarschijnlijk binnenkort een besluit zal nemen over de in-

poldering van het Markermeer; 

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

- 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 onontkoombaar 
maakt, 

dat de zgn. baten van de inpoldering - landbouw- en bosbouwgrond, ruimte voor 
de woningbouw- en bosbouwgrond, ruimte voor de woningbouw, een tweede nationale 
luchthaven en de werkgelegenheid - onvoldoende kunnen worden aangetoond en/of in 
strijd zijn met het D'66-beleid terzake, terwijl bovendien van aanleg van een 
tweede nationale luchthaven in de komende decennia hoe dan ook geen sprake zal 
zijn, 

- dat de aanleg van de Markerwaard bovendien ernstige consequenties zal hebben 
voor de waterhuishouding en de infrastructuur van Noord-Holland benoorden het 
Noordzeekanaal, 

- dat ook geen behoefte bestaat aanwezige natuurgebieden tegen zeer hoge kosten 
in anderssoort'ige natuurgebieden om te zetten; 

- dat de inpoldering van de Markerwaard ongewenst is; 

vraagt de Tweede Kamerfractie, de toekomstige Eerste Kamerfractie en de betrokken 
Statenfracties dit standpunt steeds en duidelijk te (blijven) verwoorden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie komt in de plaats van de Markerwaardmoties 58 en 59 en wordt door de 
ondertekenaars van die beide moties ondersteund. 
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K ER NE N ERG I E AGENDAr"NT 4  

MOTIE 71 

Indieners: Regio Zeeland. ki 
Woordvoerder: 
Onderwerp: Onderzoek problehiatiek rond opslag en verwerking kernafval. 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Amersfoort op 1 december 19799  

- dat bij de discussie over hetdoordraaien of sluiten van de kerncentrale te 
Borsele de problematiek rond opslag en verwerking van kernafval van doorslag-
gevende betekenis kan zijn, 

is van oordeel 

- dat op korte termijn nader onderzoek moet plaats. vinden naar de knelpunten 
rond de opslag van hoogwaardig.afval van de Kerncentrales in Nederland en 
naar de financile en milieutechnische consequenties van de keuze voor op-
werken dan wel niet-opwerken, 

verzoekt het Hoofdbestuur hot initiatief te nemen voor het starten van het 
gewenste nadere onderzoek,. : 

en gaat over tot de orde van de dag. 

11 AMENDEMENT 60 

Indieners: Arend Meerburg e.a. 
Woordvoerder: Arend Meerburg. 
Onderwerp: Kernenergie Hoofdbotuursresolutj e  II.  

Voorstel: Verwijder paragraaf 6 (zoutboringen). 

Toelichti ng  

Paragraaf 6 hoort niet thuis in ce rc20 ia, zowel om procedurele als om inhoude-
lijke redenen. De :- .*ie is e: immers op gericht de regering te dwingen niet 
vooruit te lopen op de Brede Maatschappelijke Discussie. Het is onjuist één spe-
cifiek inhoudelijk punt in deze min of meer procedurele resolutie op te nemen. 
Men zou dan ook net zo goed paragrafen kunnen opnemen over Kalkar, opwerking, 
opslag, bestraalde splijtstofelementen of zelfs S02-uitstoting, CO2-gehalte, 
de Poolse kolenmijnen of wat er verder nog allemaal met energie te maken heeft. 
Als men bovendien niet wil - en terecht niet - dat de regering vooruitloopt op 
de  MD,  dan moet men zelf ook niet van te voren stellingen betrekken maar als 
Democraten 166 de BMD in een open houding tegemoet treden. 
Tenslotte kan men ook nog inhoudelijk bezwaar hebben tegen paragraaf 6: 
juist om  dc  BMD zo goed mogelijk te kunnen voeren, dient men alle voor- en na-
delen van de verschillende energievormen te kennen. Kennis van de mogelijkheden 
of onmogelijkheden om kernafval veilig op te slaan is bij die discussie van 
wezenlijk belang. Het is daarom niet helemaal eerlijk zelfs het onderzoek naar 
mogelijke afvalopslag aan te tasten. 



- 

1 
- 

Indieners: F Paul e.a. 
lip 

Woordvoerder: 

Onderwerp: kernenergie - 

De ALV van D'66 in vergaderthjb bijeen to Amersfoort op 1 december 1979 

overwegende dat 

- er met name in do industrie een groot ongebruikt potentieel voor 
toepassing van het w/k installaties i 
het rendement van dergelijke installaties gunstig afsteekt tegen dat 
van conventionele electriciteitscentrales 

- de regering streeft naar grote toepassing van w/k 
benutting van het potentieel voor w/k zou leiden tot  eon  groot dec- 

• triciteitsaanbod door do industrie - 

- benutting van het w/k-potentieel in gebruikname van nieuwe e1ectriâ1- 
teitscentrales voor aanzienlijke tijdkan uitstellen 

besluit 

de Tweede Kamérfraktio op te dragen er bij de regering op aan te dringen 
met de grootst mogelijke kracht de toepassing van w/k te bevorderen, 
zodat een besluit over de bouw van nieuwe kern- of conventjonel kolen- 
centrales zeker te worden genomen 

en gaat over tot de orde van de da. 



KERNBEWAPENING AGENDAPUNT 7 

Indieners! Regio Zeeland 
MOTIE-nr.-72 

 

Woordvoerder: Ed Grootaarts 

Onderwerp Kernbewapening 

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

Overwegende:' 

-"dat een/Wereldvrede, die gebaseerd is op machtsevenwicht geleid heeft tot 
een beWpenings'iedloop 
dat bewapeningswedloop doorbroken dient te worden 

1- dat /daarnaast het kernwapenprobieern moet worden gezien als een wereldpro- 
» bl'em, gelet op de toename van kerr::chten in de gehele wereld 

da t de aanmaak en het bezit van kernwapens de mogelijkheid van gebruik 
n misbruik inhoudt 

r -/dat de machtsevenwichttheorie in hoofdzaak in stand gehouden worden door / bedrijven, die kernwapens produceren 
dat een intermenselijk contact en een goed funktionerende samenleving 
pas gestalte ken krijgen indien mensen zibh open en kwetsbaar opstellen 
t.o.v. elkaar 

- dat op die wijze een sfeer van onderling vertrouwen ontstaat 
dat Rusland een eerste stap gezet: heeft. tot het doorbreken van de. heil- 
loze bewapeningsspiraal 
'dat het van belang is dat door de NAVO landen een duidelijke stap wordt 
gezet in de doorbraak van de bewapeningsspiraal 

is van mening 

dat de Tweede Kamer-fraktie van D66 zich afwijzend moet opstallen t.a.v. 
de aanmaak en opstelling van kernwapens, te beginnen in Nederland 
dat in ons beleidsprogramma duidelijk tot uitdrukking moet komen, dat 
kernwapens dienen te worden afgeschaft als eerste stap tot een algehele 
ontwapening 
dat daarmee in dit stadium geen uitspraak wordt gedaan over het NAVO-lid-
maatschap, 

en gaat over tot do orde van  dc  dag. 

Indieners: H.Je Verwiel e,a, I 1 MOTIE nr. 73 
1/ ----------- 

Woordvoerder :1. de dong 
Onderwerp,: defensie, modernisering kernwapens 

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

overwegende 

- dat D'66 claimt de politiek te willen vemeffslijken en gebruik van midde-
len als kernwapens hier niet in pa  --W 

- dat alle politieke en sLrtec»JeThrc1umcnton voor uitbreiding van kern-
wapensdie nu gehanteerd oen, eerder gebruikt en heilloos zijn:geb le-
ken, t.a.v. bevorde 1 an de ontwapening 

- dat instalerIrgvi1H'ornwpohs 'n Nederland de medeverantwoordelijkheid 
van de Nedcrtzidse regering voor eventuele noodlottige gevolgen impliceert 

- dat instemmen net modernisering van de kernwapens de ontwapeninqsinitia- 
tieven tientallen jaren onmogelijk maakt en mogelijk zelfs terugzet 

spreekt als haar menin g ut 

- dat uitbreiding van het NATOkernwapenarsenaal volledig afwijst 
- dat het standpunt van hel; Interkerkelijk Vredesbaraad, ni. 'help de kern- 
wapens de wereld uit, te beginnen inNederland' onderschreven wordt en 



uitgangspunt wordt voor het beleid van D'66 dienaangaande 
dat met kracht gestreefd moet worden naar bewapeningsbpperkende overeen- 
komsten niet het Warschauw Pakt 

verzoekt de Tweede Kamer fraktie van D'66 

zijn standpunt in overeenstemming met bovenstaande te bepalen en gaat over 
tot de orde van de dag. 

MOTIE 74 

Inderers  II  Koikman e.a,  
Woordvoerder: I 
Onderwerp kernbewapening 

De ALV van D66 in vergadering bijeen te Aniorsforf op 1 december 1979 

wijst het ingenomen standpunt van de Tweede Kamer fraktie van D'66 inzake 
de kernbewapening af 

is van mening 

dat gezien de allesvernietigende kracht van deze wapens noch de oude 
noch de nieuwe kernwapens op Nederlandse bodem thuis horen 

verzoekt 

de Twee'Tamer fraktie en het hoofdbestuur zich aan te sluiten bij al 
die Qpperingen die dat standpunt op zaterdag 24 november 1979 in do 
Vemâkkthallen van Utrecht zo voortreffelijk hebben uitgedragen in de 

,4émonstratie tegen de kernbewapeninqspolitiek van de huidige regering 

én gaat over tot de orde van de dag 

MOTIE 75 

Indieners W.J.E. Verheggen e.a. 
Woordvoerder: 
Onderwerp: modernisering kernwapens 

De ALV van D'66 in vergaderino bijeen to Amersfoort op 1 december 1979 

gehoord de beraadslagingen inzake de moderniserinci, van kernwapens 
van mening 0 •  

dat opvoeren van bewapening terwille van ontwapening niet zinvol is 
- dat de invoering van taktische kernwapens drempel verlangend werkt 

dat de produktie en plaatsing van massa-vernietigingswapens princi-
pieel moeten worden afgewezen 

wijst daarom modernisering en plaatsing in Nederland van, kernwapens niet 
nadruk van do hand 

besluit 

te streven naar een omzetting van de huidige bewapeningspolitiek, 
naar  eon  aktieve vredespolitiek 

en gaat over tot de orde van de dag 
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MOTIE nr. 76 

Indieners: R. Heskamp e.a. 
Woordvoerder: R. Heskamp 
Onderwerp: modernisering kernwapens 

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

overwegende 

dat D'66 zich in het Beleidsprogram 1977-1981 uitspreekt voor deterug-
dringing van de rol van het kernwapen in het veiligheidsysteem 

- dat de in discussie zijnde invoerin g van nieuwe kernwapens (Pershin  II  
en cruiseraketten) daarentegen die rol in grote mate verstrekt 

- dat de rol van kernwapens in het veiligheidssysteem zich niet (in de 
eerste plaats) laat meten in aantallen raketten of kernkoppen, maar 
dat vooral trefzekerheid, kwetsbaarheid, mobiliteit en het bereik van de 
wapensystemen hierbij in acht moeten worden genomen 

is van mening dat 

- het standpunt van de TWeede Kemerfraktie van D'66 (motie Brinkhorst) 
zich uitspreekt vöór modernisering (produktie en stationering, ook in 
Nederland) weliswaar op termijn indien aan bepaalde voorwaarden niet 
zou zijn voldaan 

— dit=standpuntdesondanks niet in overeenstemming is met het Beleids- 

Is voorts van mening 

dat de nadruk die de fraktie heeft gelegd op het belang van de ratifi-
catie van de ALT  II  verdragen en het fraktiestandpunt m.b.t. de rol van de 
Staten-Generaal bij NAVO-besluiten over kennwapens wèl in overeenstemming 
zijn met het Beleidsprogram 

is van oordeel 

dat de voorgestelde modernisering moet worden afgewezen en dat onderhande-
lingen met het Warschau-Pakt moeten worden gestart om te komen tot ver-
mindering van middel 1 ange-afstandkernwapens 

besluit 

aetfraktiestandpuntin bovengenoemde zin af te wijzn 

de fraktie uit te nodigen haar standpunt in deze te herzien, daarbij 
rekening houdend met bovenstaande opvattingen en met de - ook binnen 

D'66 - sterk groeiende onrust m.b.t, kernbewapening en de eveneens 
groeiende wil én'bereidsheid om de rol van de kernwapens in het 
veiligheidssysteem daadwerkelijk terug te dringen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr. 77 
Indieners: sub-regio Westelijke mijnstreek/Stadsgewest-Roermond 

P. Leinarts e.a. 
Woordvoerder: A. van der Hamsvoort 
Onderwerp: defensie, modernisering kernwapens 

De ALV van D66 in vergadering bijeen tdAmersfoort op 1 december 1979 

overwegende dat 
- met kracht moet worden gestreefd naar terugdringing van het huidige 
bewapeningsniveau van NAVO en Warchau Pakt 

- dat vooral de rol van de kernbewapning hierin moet worden beperkt 

spreekt als haar mening uit 
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dat  met kracht gestreefd moet worden naar bewapenings beperkende_ 
overeenkomsten met het Warchau Pakt 
dat om een belangrijke stap onderzijds hiertoe te nemen, besloten 
moet worden tothet niet moderniseren van de Navo-taktische kern-
wapens 

- dat indien binnen een afzienbaar tijdsbestek geen duidelijk positief 
effect, van het te plegen bilaterale overleg met het Warschau Pakt 
kan worden geconstateerd, opnieuw een standpunt bepaald zal worden 

verzoekt de Tweede Kamerfraktie van D'66 

haar standpunt in overeenstemming met het bovenstaande te bepalen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

10 



MIM 

MOTIE nr. 78 

Indieners : Jan Giskes e.a. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : Kernbewapening 

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

constaterende 

- dat de ontwikkeling van nieuwe wapens niet wordt gestuurd door 
militaire noodzaak, maar door de ontdekking van nieuwe technische 
mogelijkheden, over de toepassing waarvan binnen het militaire 
apparaat wordt beslist, zonder enige democratische controle door 
de bevolking voor de veiligheid waarvan deze wapens zouden moeten 
dienen; 

- dat in het bijzonder het ontwikkelen en bezitten van kernwapens, met 
de bereidheid deze te gebruiken, een permanente bedreiging vormen 
voor de menselijke beschaving; 

- dat deze ontwikkeling reeds heeft geleid tot productie en parate 
opstelling van strategische kernwapens, tot een absurd niveau van 
een overmatig vernietigingspotentieel op wereldschaal, met alle 
daaraan verbonden risico's; 

de productie en parate opstelling van tactische kernwapens dit 
j risico zal vergroten, doordat het onderscheid met conventionele 
' wapens vervaagt, en de beslissing t.a.v, het al of niet gebruiken 

\ / 
van kernwapens noodzakelijkerwijs wordt gedecentraliseerd; 

- 
dat de militaire noodzaak voor de modernisering van de tactische 
kernwapens niet is aangetoond; 

is van mening 

- dat met maximale inzet moet worden gestreefd naar een overeenkomst 
j voor wapenbeheersing, als startpunt voor een overeenkomst voor 

wapenvermindering tussen Oost en West; 

- dat in het bijzonder het aantal kernwapens moet worden verminderd, 
waarbij prioriteit moet worden gegeven aan vermindering van de rol 
en het aantal tactische kernwapens; 

- dat een MAVO-besluit tot modernisering van tactische kernwapens op 
dit moment uit militair oogpunt niet noodzakelijk is, en afbreuk 
zou doen aan de geloofwaardigheid van een MAVO-voorstel met het 
Warschaupact in onderhandeling te willen treden over een mogelijke 
vermindering van het bewapeningsniveau; 

- dat de noodzaak tot modernisering van tactische kernwapens opnieuw 
moet worden gevalueerd als binnen drie jaren in het overleg met de 
USSR geen bevredigende voortgang is gemaakt In concrete, wederzijds 
controleerbare overeenkomsten betreffende wapenvermindering, in het 
bijzonder t.a.v. kernwapens; 

- dat op grond van het bovenstaande de Nederlandse regering op dit 
moment geen modernisering van tactische kernwapens dient toe te 
laten op Nederlands grondgebied; 

- dat de D1 66 werkgroep Defensie concrete plannen dient te ontwikkelen, 
gericht op een verantwoorde geleidelijke vermindering van het 
bewapeningsniveau in het algemeen en van kernwapens in het bijzonder, 
van zowel d hij de NAVO als hij het Warschaupact betrokken landen; 

- dat specifiek - 

j 
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- dat specifiek de vermindering van het aantal nucleaire taken voor 
Nederland binnen de NAVO aanhangig moet worden gemaakt; 

besluit 

1. het hoofdbestuur te verzoeken een op bovenstaande punten gebaseerd 
wijzigingsvoorstel voor te leggen aan het volgende congres; 

2. de tweede kamerfractie te verzoeken bij de standpuntsbepaling in de 
discussie over de modernisering van kernwapens binnen de NAVO zich 
te baseren op deze uitgangspunten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr. 79 

Indieners : N.G.M. Wegter e.a. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : Kernbewapening 

De ALV van D1 66 in vergadering bijeen te Amersfoort op 1 december 1979, 

overwegende 

- dat de nucleaire bewapening een integraal onderdeel uitmaakt van de 
bewapeningssystemen van het Atlantisch Bondgenootschap en die van 
het Warschau Pakt; 

- dat de wederzijds toenemende kernbewapening een intrinsiek gevaar 
voor de bestaanszekerheid van de wereldbevolking, of delen daarvan, 
betekent; 

- dat met alle geëigende middelen de terugdringing van de kernbewapening 
binnen het totaal der wapensystemen dient te worden bevorderd; 

- dat het welslagen van pogingen te komen tot een door Oost en West 
erkende internationale rechtsorde, een belangrijke bijdrage vormt 
tot de pogingen te komen tot terugdringing van de nucleaire wapens; 

- dat de reduktie van het nucleaire wapenarsenaal van het Bondgenootschap 
niet ten koste mag gaan van de geloofwaardigheid tegenover het Warschau 
Pakt van de afschrikwekkende werking van deze kernwapens; 

- dat naast de pogingen tot reduktie van het thans ter beschikking 
staande waoenarsenaal in de nucleaire sector, ditzelfde wapentuig 
voortdurend op zijn efficintie dient te worden getoetst, teneinde 
de beoogde doeleinden van deze bewapening met een minimum aan nood-
zakelijk materieel te vervullen; 

isvan mening 

- dat de toenemende relatieve voorsprong in de nucleaire "grijze zone"-
wapensystemen van het Warschau Pakt, in vergelijking met die van het 
Bondgenootschap, modernisering van de laatste noodzakelijk maakt; 

- dat genoemde modernisering - met of zonder medewerking van Nederland - 

zal geschieden in de as. NAVO-Raad middels een besluit tot productie 
en vanaf 1983 plaatsing van taktische lange afstandsraketten, t.w. 
de  Pershing II  XR en de Tomahawk, waarbij het eerstgenoemde rakettype 
op het grondgebied van de Duitse Bondsrepubliek zal worden geplaatst, 
terwijl de Tomahawk kruisraket ook op het grondgebied van andere 
bondgenoten zal worden gestationeerd; 

- dat de "aanmaak"-periode - 



S 

- dat de "aanmaak"-periode, dwz. de periode tussen het tijdstip van 
besluitvorming (1979) en dat van de eerste plaatsing (1983), door het 
Bondgenootschap dient te worden benut om via onderhandelingen met het 
Warschau Pakt, tot afspraken te komen m.b.t. de wederzijdse reduktie 
van het nucleaire wapenarsenaal; 

- dat een positieve uitkomst van dergelijke onderhandelingen uitdrukke-
lijk ertoe moet kunnen leiden dat voornoemd moderniseringsbesluit 
geheel of gedeeltelijk ongedaan wordt gemaakt, hetgeen betekent dat 
alsnog in die situatie, van plaatsing van genoemde taktische lange 
afstandsraketten zal kunnen worden afgezien; 

- dat door steun van de Nederlandse regering aan voornoemd moderniserings- 
besluit tijdens de as. NIWO.Raad.instemming van dezelfde NAVO-Raad 
kan worden verkregen om een onderzoek te entameren om op korte termijn 
via onclorhandelingen met het Warschau Pakt, te komen tot afbouw van 
de wederzijdse korte afstands-wapensystemen van het Bondgenootschap 
en die van het Warschau Pakt; 

- dat bovendien de steun van de 4ederlandse regering aan voornoemd 
moderniseringsbesluit kan worden aangegrepen om een aantal verouderde 
nucleaire wanons van de Nederlandse strijdkrachten af te stoten, t.w. 
atoommijnen, Nike-luchtverdedigincjsraketten en nucleaire dieptehommen, 
en bovendien om de opvolger van de Starfiqhter, t.w. de F-16, geen 
nucleaire taak te geven aangezien dit de nucleaire taak van de kruis-
raket zou dupliceren; 

besluit 

via de D'66 tweede kamerfraktie de Nederlandse regering te verzoeken 
niet in te stemmen niet voornoemd regeringsbesluit met inbegrip van 
plaatsing op Nederlands qrondqebied, tenzij: 

1. dat moderniseringsbesluit gepaard gaat met een onderhandelingsaanbod 
van het Bondgenootschap aan het Warschau Pakt m.b.t. wapenbeheersing 

op  ht  terrein van de "grijze zone"-wapens, waardoor, afhankelijk van 
de ultkomst.van die onderhandelingen, de mogelijkheid wordt open 
gehouden dat plaatsing van genoemde taktische lange aftands- 
raketten vanaf 1983 alsnog geheel of gedeeltelijk ongedaan wordt 
gemaakt; 

2. de NAVO-Raad tezelfdertijd besluit tot een onderzoek dat een reëel 
perspektief opent op de afbouw  op korte termijn, van de nucleaire 
korte afstandswapens; 

3. de Nederlandse regering tezelfdertijd haar besluit kenbaar maakt 
bepaalde nucleaire taken van de Nederlandse krijgsmacht af te 
stoten, en het F-16 gevechtsvliegtuig geen nucleaire taak to zullen 
geven; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

VIA 
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MOTIE nr.80 

Indieners : H.A. Schaoer e.a. 
Woordvoerder: Herman Schaper 
Onderwerp : Kernbewapening 

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

van oordeel 

- dat de invoering van nieuwe middellange afstands kernwapens door de 
NAVO een breukpunt kan betekenen in het streven naar ontsanning en 
wapenbeheersing tussen Oost en West, zoals ook de modernisering door 
de S.U. van haar arsenaal aan deze wapens een belasting voor dit 
streven is; 

dat daarom de discussie en besluitvorming over deze zaak en over de 
recente voorstellen van Brezhnev te Oost-Berlijn gedaan, aangegrepen 
moeten worden door de NAVO om een veelomvattend waenheheersingsaanhod 
te doen, waardoor een proces op gang gebracht kan worden dat uitmondt 
in het verwijderen van zoveel mogelijk kernwapens uit Europa en het 
kernwapenvrij maken van een zo groot mogelijk gedeelte van Europa, 
inclusief Nederland; 

tevens van oordeel 

dat de plannen tot invoering van deze nieuwe wapens in Europa onder-
streept dat het vraagstuk van de Europese veiligheid steeds meer een 
eigen karakter begint te krijgen, nu de V.S. en de S.U. een evenwicht 
op het niveau van de strategische kernwapens hebben bereikt, zoals is 
vastgelegd in SALT-I!; 

dat daarom  eon  samenhangende strategie voor de Europese veiligheid 
ontwikkeld moet worden waarbij bovengenoemd wapenheheersingsvoorstel 
de eerste stap kan zijn naar de tot stand koming van een Europees 
Veiligheidsstelsel, dat zowel militaire als meer politiek gerichte 
afspraken omvat. Bij dit laatste valt te denken aan afspraken zoals 
vastgelegd in de Slotakte van Helsinki; 

spreekt als haar mening uit 

- dat onderdelen van dit wapenheheersingsaanbod moeten zijn: 

1. een aanbod tot besprekingen tussen Oost en West over de nieuwe 
kernwapens van zo;el do NAVO als het Warschau Pakt; 

2. een nieuw aanbod in de onderhandelingen over de militaire sterkte 
van de twee bondgenootschappen in Centraal Europa (de zgn. MBFR-
besprekingen); uit dit aanbod moet blijken dat de NAVO bereid is 
tot concessies t.a.v. de voornaamste kwesties die een overeenkomst 
in de weg staan, te weten de onenigheid over de troepensterktes en 
de zgn. 'nationale plafonds" (hij dit laatste valt te denken aan 
het idee van Bondskanselier Schmidt dat geen lid van een bondge-
nootschap meer dan 50% van de troepensterkte van dat bondgenoot-
schap in het  MFR-reductiegebied mag omvatten); 

3. het eenzijdig terugtrekken van 1000 tactische kernwapens door de 
NAVO uit Europa, onder behoud van het bestaande NAVO-aanbod om 
in het kader van een MBFR-overeenkomst ook 1000 van deze wapens 
terug te trekken; 

4. een aanbod tot waperJeheersingsbesprekingen over alle tactische 
kernwapens in Europa; 

5. een aanbod - 
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5. een aanbod onder bepaalde voorwaarden, b.v. ten aanzien van 
inspectie, tot het instellen van een kernwapenvrije zone in 
Centraal Europa aan weerszijden van het IJzeren Gordijn; 

6. voorstellen tot vergaande en juridisch verbindende afspraken 
over de militaire veiligheid, de zgn. "vertrouwen wekkende 
maatregelen", die er op gericht zijn een verrassingsaanval 
te voorkomen (zowel de Franse voorstellen als die van het 
Warschau Pact bieden hiervoor goede aanknopingspunten); 

7. het uitspreken van de bereidheid tot het afgeven van een 
"no first  use"-verklaring ten aanzien van kernwapens zodra een 
globaal evenwicht in de conventionele sterkte is bereikt; b.v. 
na een MI3FR-overeenkomst; 

8. een voorstel de totale Europese veiligheidssituatie te bespreken 
in een Europese Ontwapeninqs Conferentie, waaraan alle Europese 
landen, de V.S. en Canada deelnemen en waarvan de afspraken 
gelden voor het gehele Europese continent; 

besluit 

1. de Tweede Kamerfractie te verzoeken - hij haar stellingname in de 
Tweede Kamer - rekening te houden met het hierboven gestelde; 

2. het Hoofdbestuur op te dragen volgend jaar voorstellen te doen voor 
de aanpassing van de paragrafen Defensie en Buitenland van het 
Beleidsprogram, waarbij uitgaande van bovengenoemde voorstellen 
een strategie voor de Europese veiligheid ontwikkeld wordt, die 
gericht is op de tot stand komjng van een Europees Veiligheids 
Stelsel, waarbij de kernwapens in rol en aantal zo veel mogelijk 
worden teruggedrongen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr. 81 

Indieners : Roei Heskamp e.a. 
Woordvoerder: Roei Heskamp 
Onderwerp : Kernbewapening 

De ILV van D'66 in vergadering bijeen op 1 december 1979 te Amersfoort, 

overwegende 

- dat een veiligheidssysteem dat berust op het mogelijk gebruik van 
kernwapens en daarmee op de mogelijke vernietiging/verminking van 
alle leven op (delen van) de wereld, niet alleen voor het moment, 
maar ook voor vele generaties daarna, door D1 66 niet langer als 
veiligheidssysteem kan worden geaksepteerd; 

is vn oordeel 

- dat D1 66 zich, met meer vindingrijkheid en moed dan tot dusver, 
dient in te zetten om - op korte termijn - te komen tot een visie 
op een veiligheidssysteem waarin kernwapens geen rol meer spelen; 

besluit 

- voor alle geledingen van de partij dit oordeel als uitgangspunt te 
aanvaarden en te trachten dat oordeel om te zetten in konkrete 
beleidsdaden; 

draagt het H13 op 

het Beleidsprogram met inachtneming van het uitgesproken oordeel te 
herschrijven, en het resultaat daarvan vôôr de volgende TK-verkiezingen 
aan de PLV voor te leggen, 

en gaat over tot de orde van de daq /1 



MOTIE nr,82 

Indieners: Regio Noord -Holland .  
Woordvoerder: Ronald van Dokkum 
Onderwerp: Kernbewapening. 

De ALV van D'65, in vergadering bijeen op 1 december 1979 te Amersfoort, 

dat eenmaal geproduceerde atoomwapens weliswaar ontmanteld kunnen worden, 
maar dat het hierin aanwezige nucleaire materiaal niet uit het biologische 
milieu verwijderd kan worden, 

- dat ondanks de verschillende opvattingen over veiligheid die in Dt66  heersen, 
wij van mening zijn, dat het kernafvalprobleem uit de wereld moet worden ge-
hol pen 

/7 /&t in de discussie over vervanging van kernwapens aandacht geschonken moet 
7 worden aan de opslagmogelijkheden van het vrijkomende kernafval en 

Ç' / dat  On  het energiebeleid én het defensiebeleid van de regering hierin dient 
te voorzien, 

/
Verzoekt 

\ i/ de Tweede Kaiierfractie van 056 bij de regering aan te dringen op het overleggen 
van duidelijke gegevens over de opslagmogelijkheden van het bij vervanging en 

effing van kernwapens vrijkomende nucleaire materiaal, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr. 83 

Indieners: Douwe Jan Douwes e.a. 
Woordvoerder: Douwe Jan Douwes 
Onderwerp: Besluitvorming kernbewapening. 

De ALV van D06, in vergadering bijeen te Amersfoort op 1 december 1979, 

het voor let goed functioneren van D'66 nodig is dat de leden zich betrokken 
voelen bij de besluitvorming, 

- aan de geloofwaardigheid van D'66 afbreuk wordt gedaan als de leden niet meer 
ten volle bij de besluitvorming betrokken zijn, 

concluderende dat 

hieruit volgt dat m.b.t. belangrijke beslissingen en maatschappelijke problemen 
een ALV-u itspraak vooraf moot gaan aan de behandeling in de Tweede Kamer, 

constaterende dat 

dit in hot geval van de kernbewapening niet het geval geweest is, 

spreekt als hanonnq u i t _da. 

- de nlannirgvan de verlenging van de ALV op 1 december minder gelukkig is 
in verbd met de reeds plaatsgevonden hebbende stellingname van de Tweede 
Kamefracti e 

en verzoekt het Hoofdbestuur 

er zorg voor te dragen dat een dergelijke planning in de toekomst vermeden wordt  

on gait  over tot de orde van de dag. 
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MOTIE nr. 85 

Indieners: Jaap Christiaanse. 
Woordvoerder:.... 
Betreft: Kernwapens. 

re AtV van D'66, op 1 december 1979 in vergadering bijeen te Amersfoort, 

oi 

- dat met kracht moet worden gestreefd naar het terugdringen van het bewape-
ningsniveau van de NAVO en van het Warschaupact, 

- dat vooral de rol van de kernbewapening moet worden beperkt, 

- dat met kracht moet worden gestreefd naar bewapenjngsbeperkende overeen-
komsten met het Warschaupact, 

- dat vooruitlopende daarop besloten moet worden tot het niet moderniseren 
van de tactische kernwapens van de NAVO, 

- dat ook het principebesluit tot modernisering met de bedoeling dit besluit 
niet uit te voeren als met het Warschaupact een bewapeningsbeperkende 
overeenkomst gesloten kan worden moet worden afgewezen, 

- dat een mogelijke bewapeningsachterstand van de NAVO ten gevolge hiervan 
moet worden geaccepteerd, 

- dat een invoeren van kernwapens volledig in strijd is met het beleidsprogram 
van D'66, waar expliciet wordt gesteld, dat er naar dient te worden gestreefd 
dat de rol van kernwapens moet worden teruggedrongen, 

- dat het uit morele overwegingen niet aangaat middels het invoeren van kern-
wapens in de grijze zône een nieuwe bewapeningswedloop op nucleair gebied 
te doen ontstaan, 

verzoekt 

de Tweede Kamerfractie van D'66 haar invloed dienovereenkomstig aan te wenden 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ij  



MOTIE 06 

Indieners: A. Bostman  ea. / - 

1 

Woordvoerder: \ / 
Onderwerp: kernwapens 00 Al 

De ALV van D'66 in verhaderìnçi hijen te Amersfoort op 1 december 1979 

- Gezien het voornemen om zeer binnenkort in NAVO-verband een besluit 
te nemen over de nroduktie van niuwo Amerikaanse middellange afstands- 
kernwapens en de invoering daarvan in Europa 

Ernstig bezorgd over de permanente bedreiging die kernwapens voor 
de mensheid vormen, gezien het risico van algehele vernietiging in geval 
van gebruik van zowel huidige als toekomstige generaties 

- van mdinq, dat daarom hot streven de afhankelijkheid van kernwapens 
te verminderen de hoogste prioriteit moet hebben 

Overwegende, 

dat voorrang moet worden verleend aan wapenbeheersing boven de invoering 
van nieuwe kernwanens 

voorts overwegende, 

dat gehoopt moet worden dt een eenzijdige daad van de NAVO bestaande uit 
het thans afzien van de produktie en invoering van nieuwe lange afstands-
kernwapens door de NAVO, de Sovjet-Unie ertoe zal brengen harerzijds de 
produktie en de invoering van de 55-20 stop te zetten en vervolgens af te 
bouwen 

van mening 

dat in het nieuwe beleidsprogramma een persnectief moet worden aangegeven 
van de voorwaarden voor een alomvattend veiliqheidsheieid, waarin de ver-
mindering van de confrontatie tussen NAVO en Warschau Pakt centraal staat 
en dat erop gericht is op termijn de kernwapens uit Europa te verwijderen 

voorts van mening 

dat in dit verband de hoogste prioriteit moet worden gegeven aan het vinden 
van niet-gewelddadige middelen en procedures voor conflictbeheersing in de 
Oost-West verhouding, zoals invoering van inspectie-  en verificatiemaat-

regelen, totstandhrenpinq van substantile MRFR-akkoorden, de bespreking van 
de militair-strategische doctrines van Oost en Wekt, alsmede de organisatie 
van een alomvattende Europese ontwapeningsconferentie 

spreekt uit 

1. dat thans neen besluit tot produktie van nieuwe middellange-afstands- 
kernwapens moet worden genomen, maar een aanbod aan de Sovjet-Unie moet 
worden gedaan spoedig onderhandelingen over do vermindering van deze wa-
pens te beginnen 

2. dat een eventuele medewerking door Nederland aan een besluit tot pro-
ductie van middellange-afstands kernwapens in NAVO-verband alleen Mn 

anvaä'dhaar kan zijn, indien na een hernieuwde ze1stndiqe toetsing 
door Nederland duidelijk is geworden dat de NAVO zijn uiterste best 
heeft nedaan om middels eenzijdige stappen en suhstantil aanbod tdt on- 
derhandelen gericht  on  een vermindering van de rol van hot kernwapen 
concessies van de Sovjet-Unie te verkrijgen 

3. draagt het hoofdbestuurop de voorbereiding voor het nieuwe Beleids-
program in de hierboven genoemde zin ter hand te nemen en concrete 
voorstellen terzake aan een volgende ALV van D'66 voor te leggen. 

en gaat over tot de orde van do dag. 
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