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De Algemene Leden Vergadering, op 1 december 1979 te Amersfoort bijeen, 

gehoord de discussie over - de uitbreiding van het NATO kernwapenarsenaal 

met middellangeafstandsraketten, 

overwegende dat 

- die modernisering van het kernwapenarsenaal een nieuwe, 
F 

onherroepelijke stap zou betekenen in de noodlottige 

bewapeningswedloop, 

- voor de verdediging van West—Europa reeds meer dan voldoende 

kernwapens beschikbaar zijn, 

verzoekt de Tweede Kamer fractie van D'66 al het mogelijke te doen om 

- de uitbreiding van het kernwapenarsenaal te voorkomen, 

- het terugdringen van de rol van kernwapens te bevorderen. 

H.D. Moed 

J.M. Anthoni 
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H.W. ten Cati 

J. Dourna 

C. Draijer 

W. Dosterhof,  

M.M.A. Vennei  
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De discussie over kernbewapening van D1 66 Naardeli ~) /V// 

heeft unaniem het volgende standpunt opgeleverd: 

a. Het gevaar van een verdere opeenstapeling van 

kernwapens is groter dan het gevaar van een 

mogelijke vijand. 

b. Voor ons is het punt van niet meer verder wil— 

len nu bereikt... Afschaffing van kernwapens is 

ons doel... 

c. Het tast de grondslagen van D'66 fundamenteel 

aan als we ja zouden zeggen.., Zie onze visie 

t.a.v.. kernenergie en milieubeheer.. 

( 
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P 0 L I T I E K E P A F T hi  DEMOCRATEN '66 

NAGEKOMEN CONGRESMEDEDELING 

Naar aanleiding van motie nr.  'ii  najaarscongres 1979 

Betreft: de LANDELIJKE ORGANISATIESTRUCTUUR '

Rechtspersoonlijkheid van subregios ei-] a-fdeliri92D. 

Ophet najaarscongres 1979 is als motie 11 een verzoek ingediend aan het 

Hoofdbestuur om de consequenties te bestuderen van het ontbreken van 

rechtspersoonlijkheid van regio's, snbreqio's en afdelingen. 

Deze motie f  overgenomen door het Hoofdbestuur en aangenomen door de ALV, 

verzocht het Hoofdbestuur een onderzoek te verrichten naar de wenselijkhéid 

om te komen tot een stelsel van vbmachtcn, tot het afsluiten van W.A.- 

verzekeringen voor regionale en plaatselijke bestuursleden cr1 om, indien 

nodig, voorstellen te doen om de landeUjke organisatiestructuur aan te 

passen, Het Hoofdbestuur zegde de AU toe om hierover op het voorjaars-

congres  IMO  te berichten. 

Het inmiddels verrichte onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de juridische 

organisatiestructuur niet zodanig afwijkt van wat gebruikelijk is bij 

vergelijkbare landelijke politieke en andoreorganisaties met regionale 

en plaatselijke afdelingen, datextrà risico's worden gelopen, die het 

ondernemen van actie urgent doen zijn. 

We lopen wat dat betreft aardig in do ras. 

Het onderzoek is echter nog niet afgerond. Van de uiteindelijke resultaten 

van het onderzoek -ai het Hoofdbestuur u via de Democraat en anderzijds, 

vanzelfsprekend op de hoogte houden. 

Het Hoofdbestuur. 
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Indieners : Regio Utrecht, 

Woordvoerder: Frank Terlingen. 

Onderwerp :Beleidsprogram Hoofdstuk Energie, 1.Inleiding. 

Voorstel: toe te voegen aan de overwegingen die in ogenschouw genomen 
moeten worden voor een goed energiebeleid (blz.13, iste kolom, 
na .... zoveel mogelijk vermijden 20ste regel): 

het zoveel mogelijk terugdringen van energieafhankelijkheid. 
De kwaliteit van het milieu)  de socialecohomische stabiliteit 
van Nederland 9  de qrondstofverspillinq en de internationale 
veiligheid, dwingen gezamenlijk tot 2en beleid, gericht op 
beperking van onze afhankelijkheid van energie. 
Het gaat daarbij om de kwaliteit van het menselijk bestaan. 

I11b1: 
Hot Hoofdstuk Energie geeft een aanzet tot  eon  beleid, gericht op 
het terugdringen van do enrgiefhankelijkheid »  maar noemt dit bij 
de uitgangspunten voor het te voeren beleid niet. 
Zo'n wezenlijke "overweging" mag niet onvermeld blijven, omdat het 
alle andere overwegingen in belang overtreft., 



AGENDAPUNT (blz. 15) 

HBVOORSTEL ter vervnqinq van Amendement 90 (ENERGIE) 

Conform de discussie Op het deelconqres in Zutphen stelt het 
Hoofdbestuur voor dit amendement to vervangen door do volgende 
tekst: - 

LNGtransport door het Engelse kanaal dient indien enigszins  
mogelijk, te worden Voorkomen> 

en deze tekst te plaatsen aan het einde van paragraaf 2.23.2,. 
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BIJLAGE E 

bij agenda 580002 
HB-verg. 31-1-1980 

POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66 

Aan: Hoofdbestuur. 

Van: secretaris politiek. 

Betreft: 

FOLLOW-UP NAJAARS ALV 1979 

BESLUITEN/ACTIEPUNTENLIJST NAJAARS ALV 26/27 OKT.+ 1 DEC.1979 

lol 
1. 

Op het voorjaarscongres zullen bijgestelde voorstellen moeten worden 
voorgelegd, die rekening houden met / voorzieningen treffen tot: 

a) integratie/mogelijkheden tot communicatie met alle partijorganen 
van de categorie niet-in-Nederland woonachtige D'66-ers (motie 1); 

b) handhaving subregio's als mogelijke organisatievorm, instellingsbevoegdheid 
geclausuleerd toekennen aan regiobesturen; instelling subregioraden van 
vertegenwoordigers van afdelingsbesturen, financiëel beheer van sub-
regio's bij de regio (motie 3); 

c) bij besluitvorming over herziene organisatiestructuur op voorjaars-
ALV reacties van leden en mogelijke alternatieven aan congres voor-
leggen (motie 4); 

d) herformulering uitgangspunt 2 van oorspronkelijk voorstel cf.amendement 1; 
e) herformulering uitgangspunt 3 van oorspronkelijk voorstel cf,amendement 2;  

(NB:  middenniveau in de bestuurlijke organisatie = Of regio Of 
federatie van subregio's); 

f) steunfracties vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de be-
treffende fracties (amendement 5, pt.2 en 3); 

g) afdelingen hebben ook tot taak: het bepalen en naar buiten brengen van 
standpunten over politieke zaken, de afdeling  rakend, e.e.a. na overleg 
met (eventuele). fractie (amendement 6);  

(NB:  De amendementen 8 en 9 zin aanuehouden tot vooriaar 1980: invoerinn 
element 'biizondere regio' (vgl. Rijnmond e.d.) en voeren van buitenpar-
lementaire acties die in het verlengde van de D'66-doelstellingen liggen.) 

h) toezegging HB om stuk Herman Schaper over "D'66, wel/geen of beperkte 
actiepartij" in de partij te publiceren en te bediscussiëren, resultaten 
te betrekken bij besluitvorming in ALV over amendement 9. 

- Zie tenslotte ook 3subd (wijziging  HR  enz.). 

2. Adviescommiss ie -Interne Kandidaatstelling 

a) Art. 108  HR  schrappen. 

b) Nieuw voorstel op voorjaars-ALV, rekening houdend met aangehouden 
moties 7, 8 en 9, d.w.z. : geen monopolisering van informatie over 
kandidaten door zgn. "deskundigen", ôngedaan maken financiële 
mogelijkheid van kandidaten bij hun presentatie c.q. eigen campagne 
intern, nadruk op betere, objectieve voorlichting over vacante 
functies, zowel als kandidaten daarvoor. 
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6. BELEIDSPROGRAMMA RO 

a) HB moet concept-tekst maken inzake onderdeel: "Instrumentarium  
RU-beleid" in samenwerking met RARO advies inzake operationele 
gebiedsaanwijzing ter aanvulling van RO-paragraaf (motie 20). 

b) Amendementen 18 (letterlijk), 19 en 21 (naar strekking), 
22 (letterlijk, m.u.v. 2000  mw.  wordt: een aantal kleine kernen"), 
23 naar strekking, waarbij begrip "melkveehouderij" wordt vervangen 
door "landbouw"), 27 (letterlijk) en 30  naar strekking opnemen 
in eindtekst  RU-paragraaf. 

7. GRONDSLAGEN 

a) Deel I Beleidsprogram (actiebeginselen) herzien cf. vast te 
stellen Uitgangspunten voor denken en hadelen, tekstueel te 
produceren door Programmacommissie (HB-resolutie 1, in 
gewijzigde vorm). 

b) Samenvattend A-4-tje als "gereedschap" bij ledenwerving 
opstellen (motie 22). 

c) In punt 3.3 een passage "Overheid en samenleving" opnemen 
volgens de tekst van motie 29. 

d) Amendementen 33, 35, 40 (als integraal deel van de tekst), 
41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 52, 53 en 54 verwerken in de-
finitieve versie. 

8. ALGEMENE POLITIEKE MOTIES 

a) Beleidsprogram hoofdstukken Defensie/Vrede en Veiligheids-
beleid aanpassen op grond van resultaten kernwapendiscussie 
d.d. 1-12-'79 (HB resolutie  VIII).  

b) HB moet permanente werkgroep instellen (i.v.m. SWB-werkgroep): 
"Vrede en Veiligheid in Internationale Verhoudingen", deze 
werkgroep maakt een uitgebreidere nota dan SWB-werkgroep tot 
nu toe deed (ook andere dan militair-technische aspecten). 
Z.s.m. na productie nota, studiedag daaraan wijden (motie 50). 

c) Volgende ALV-rapporteren over mogelijkheden tot bezoldiging 
van partijvoorzitter en eventueel andere partijfuncties (motie 45). 

d) In voorjaars-ALV verenigbaarheid van functies behandelen, motie 
49 komt daarbij weer aan de orde in o.m. de lezing "DB-lidmaat-
schap niet verenigbaar met CdK en burge meester." 

/ Een soortgelijk overzicht van de resultaten van het 1-december-deel 
van de najaars-ALV 1979 volgt, zodra het desbetreffende verslag 
is gecontroleerd c.q. vastgesteld. 

"N. Jan van den  Hazel.  



VOORTZETTING van de ALGEMENE LEDENVERGADERING van D'66 op 
1 december 1979 te Amersfoort 

1. HEROPENING 

Om 10.30 uur heropent Henk Zeevalking de vergadering en geeft het 
woord aan de congresleiding. 

Doeke Eisma deelt mede dat op het vorige kongres enige verwarring 
was ontstaan over de rol van de blanko stemmen. Hij verzoekt Emmy 
Bolsius (voorzitter stemcommissie) een nadere uitleg te willen geven. 

Emmy Bolsius licht toe dat een voorstel wordt aangenomen of afgewezen 
met absolute meerderheid van stemmen. Dit houdt in dat bij b.v. aan-
neming het aantal vóOrstemmen meer moet zijn dan het aantal tegen- en 
bl ankostemmen samen. 
Indien de stemcommissie geen zekerheid hieromtrent kan verkrijgen, 
dan kan zij overgaan tot schriftelijke stemming. 

2. BENOEMING NOTULEN- EN STEMCOMMISSIE 

Beide commissies worden bij akklamatie benoemd. 

Doeke Eisma deelt mede dat er een motie van orde is ingediend 
betreffende herziening van de agenda. 
Deze motie van orde zal worden behandeld na punt 3, Markerwaard. 

3. MARKERWAARD 

De moties nr. 58 en 59 worden ingetrokken ten gunste van motie nr. 70. 

Motie nr. 57 

Gesteld wordt dat een echt D'66-standpunt in deze kwestie ontbreekt. 
Bovendien is er onvoldoende materiaal aanwezig. Vaak wordt slechts 
één aspekt belicht en worden de andere aspekten vergeten. Daar waar 
gesproken wordt over natuur en natuur, heeft men het over twee ver-
schillende begrippen. 

Keer Berger stelt dat er binnen D'66 een grote kennis aanwezig is 
met betrekking tot de Markerwaard. Er moet een rapport over komen. 
Over de betekenis van een dergelijk rapport bestaat echter enige 
verwarring. 
Het is niet nodig te bewijzen dat de Markerwaard er niet moet komen; 
de bewijslast berust, aldus spreker, bij de andere partij. 
In het rapport moet worden ingehaakt op de argumenten van anderen. 
De Raad van Waterstaat heeft een rapport gepubliceerd, waarin een 
aantal zaken als 100% zekerheid worden gesteld. Dit hoeft geenszins 
het geval te zijn. D'66 moet dit aantonen en hen vragen de beweringen 
waar te maken. 

Duidelijk gemaakt moet worden dat D'66 ervan vindt en aangetoond moet 
worden dat anderen hun beweringen niet hard kunnen maken. 

Ina Klaassen spreekt namens de Provinciale Statenfraktie van Noord-
Holland. Zij stelt dat in het Beleidsprogram uitgegaan moet worden 
van een schaarste-ekonomie in plaats van een groei-ekonomie. 
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Men mag de ornithologische betekenis van de Markerwaard niet aantasten. 
Daar moet geen tweede nationale luchthaven worden aangelegd. 
Het natuurargument acht spreekster slechts een voorwendsel om gewetens 
te sussen. 
Wat de landbouw betreft: de te kreren ruimte zou slechts voldoende 
zijn om weggesaneerde boeren voor 1 a 2 jaar op te vangen. 
Spreekster besluit met de mededeling dat de Statenfraktie van Noord-
Holland inpoldering afwijst. 

De heer dansen van Tuikwert stelt niet te weten waar hij aan toe is 
om een keuze te maken. Er is eens een oproep geplaatst in de Democraat 
voor de vorming van een werkgroep Markerwaard. Daarna kwam er echter 
ineens bericht dat het niet door zou gaan. Spreker kan zich geen oor-
deel vormen, omdat de zaken niet op een rijtje zijn gezet. 
Wel roept hij op niet te beslissen op emotionele gronden. 

Ineke Lambers reageert op het noemen van de fraktie in de motie. 
Zij geeft aan dat, toen zij voorstelde de standpunten te bespreken, 
Lelystad dit niet wilde en liever de zaken in eigen kring op een 
rijtje te zetten. 
De fraktie is bereid tot een zakelijke diskussie. Een verdergaand 
standpunt dan in het Beleidsprogram is verwoord moet niet worden 
ingenomen. Uitgangspunt bij het opstellen van het Beleidsprogram is 
geweest dat men nooit "nooit" moet zeggen. Er moet dan echter wèl 
een héél dringende noodzaak zijn. 
De lijn van D'66 is natuur- en milieubehoud. In deze lijn ligt het 
afwijzen van inpoldering. Natuurgebieden moeten niet worden onder-
worpen aan onomkeerbare maatregelen als daar niet een zéér dringende 
noodzaak aan ten grondslag ligt. Deze noodzaak is op geen enkele wijze 
aangetoond. Derhalve moet inpoldering worden afgewezen. 

Gerben de Boer stelt dat op dit moment onvoldoende verdieping van 
inzicht is geweest. Besloten moet worden op basis van zakelijke 
argumenten. Er is nog alle tijd om diskussie te voeren. Derhalve 
stelt hij voor toch een werkgroep in te stellen en op het voorjaars-
kongres te beslissen. 

Namens het HB stelt Jan van den  Hazel  dat motie nr. 57 meer een orde- 
zaak betreft dan dat deze inhoudelijke zaken aankaart. 
Wat betreft motie nr. 70 deelt spreker mee dat het HB daarover geen 
expliciete uitspraken zal doen. Het HB laat het oordeel over aan het 
kongres. Wel verkiest het HB motie nr. 70 boven motie nr. 57. 

Motie nr. 70 

Hein van Oorschot deelt (a  titre personnel)  mede dat in motie nr. 70 
een kleine wijziging moet worden aangebracht. Waar in de tweede over-
weging wordt gesteld dat het Beleidsprogram zich negatief over inpol-
dering uitspreekt, moet dit worden gewijzigd in: "dat het Beleids-
program van D'66 zich vooralsnog tegen inpoldering uitspreekt;". 
Overigens merkt hij op dat de fraktie steeds en konsekwent de intentie 
van het Beleidsprogram heeft gevolgd. 

Motie nr. 57 wordt door het kongres afgewezen. 

Motie nr. 70 wordt door het kongres aangenomen. 
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MOTIE VAN ORDE van Pieter Fokkink 

In deze motie heeft Fokkink voorgesteld de algemene politieke moties 
in de namiddag te behandelen en de kernbewapening eerst aan de orde 
te stellen. 

Namens het HB ontraadt Henk Zeevalking deze motie. Hij voert aan dat 
de pers pas vanmiddag wordt verwacht en dat ook de leden zich hebben 
ingesteld op de voorgestelde agenda. 
Het HB wil wel toezeggen het tijdschema te zullen aanhouden en om 
14.15 uur te beginnen met de kernbewapening (ongeacht hoever men dan 
is met de agenda). 

Stemming wijst uit dat het kongres de motie van orde afwijst. 

Doeke Eisma merkt op dat de lunchpauze eventueel kan worden ingekort. 

Vervolgens draagt Doeke Eisma de congresleiding over aan Soskia v.d.  Loo.  

11 4. POLITIEKE MOTIES inzake ENERGIE 

De moties nr. 37 en 38 betreffen de veiligheid van kerncentrales. 

Uit een rapport van de TH blijkt dat de kans op een ongeluk klein, doch 
de gevolgen groot zijn. 
De gevolgen op korte termijn zouden zijn: 350.000 doden in de Randstad, 
in totaal + 1 miljoen slachtoffers; 1 a 2 miljoen mensen zouden moeten 
worden geVakueerd. 
Op langere termijn zouden 2 a 3 miljoen mensen moeten worden gevakueerd 
uit een gebied dat dan onbewoonbaar is geworden. 
De vraag of zo'n risiko aanvaard kan worden moet negatief worden 
beantwoord; een dergelijk ongeluk is niet te verwerken. Bovendien is 
de noodzaak ook niet zo groot dat een dergelijke stap verantwoord is. 

Mevr. Zomerplaag benadrukt dat rond kerncentrales een ring is waar-
binnen het aantal kankerpatiënten veel hoger is dan in de rest van 
het land. 

Motie nr. 37 ------------ 
Erno Maas licht motie nr. 37 toe. Hij deelt mede dat deze is opgesteld 
na het ongeluk in  Harrisburg.  Spreker acht deze motie een uitstekend 
uitgangspunt om mee verder te werken. Hij stelt dat wie vandaag 
inaktief is, morgen radio-aktief zal zijn. 
De verwachting dat kernenergie ongevaarlijk is, is vals; het is een 
ondeugdelijk middel. 
De oplossing voor de energieproblemen ligt in het bezuinigen en het 
zoeken naar andere bronnen. Het rendement per eenheid energie moet 
worden verhoogd door b.v. nieuwe bouwsystemen en effektievere vervoers-
systemen. 
Geinvesteerd moet worden in onderzoek naar alternatieve energiebronnen. 
Doodewaard en Borssele moeten worden stopgezet. Men moet de bereidheid 
hebben in te grijpen in de spilzieke manier waarop met energie wordt 
omgesprongen. D66 kan tot dit alles bijdragen door motie nr. 37 te 
ondersteunen. 
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De heer Vis acht het nodig een stap terug te doen in de diskussie. 
Er zijn globaal vier standpunten: 
1. (VVD:) kernenergie is niet te missen; ekonomische groei is nood-

zakelijk en daarom kernenergie; 
2. ja, mits: oplossingen worden wel gezocht en in het verleden is 

dat ook vaak gelukt. Spreker is van mening dat dit standpunt is 
achterhaald: die tijd is z.i. voorbij; 

3. kernenergie is er nu eenmaal en het is niet meer te ontkennen; 
er moet niet aan worden begonnen, maar bij twijfel moet het het 
voordeel van de twijfel hebben. Dit standpunt is te vinden in 
het Beleidsprogram; spreker acht dit echter ook verouderd; 

4. radikale afwijzing en morele veroordeling. 
De heer Vis stelt dat het oorspronkelijke standpunt van D'66: nee, 
tenzij, is achterhaald door de feiten. Nee zeggen is niet voldoende. 
Het konsumptiepatroon moet worden gewijzigd. De ontwikkeling van dit 
patroon is niet te keren met goede woorden. Nu is er alleen een 
tendens; hiervoor in de plaats moet er een (ander) beleid komen. 
Motie nr. 37 kiest voor een bewust beleid. Derhalve beveelt spreker 
deze motie in de aandacht aan. 

Kees Slottje steunt het betoog van dan Vis. Hij voegt er nog enkele 
opmerkingen aan toe. 
- Er is een limiet aan wat op aarde mag worden geproduceerd aan energie. 
- De ekonomische groei, die wordt gerelateerd aan de energieproduktie, 
is wel mogelijk met een gelijkblijvend energieniveau. Het nodig hebben 
van kernenergie is een vals argument. 

- Kernenergie vertegenwoordigt de droom van onbeperkte mogelijkheden. 
Alternatieven zijn: 

rigoureuze besparingen, 
de energie-omzetten (in Eindhoven ontwikkeld): hiermee kan het 
rendement van gas- en oliegestookte centrales met de helft worden 
vermeerderd, 
aardwarmte (2 km. onder de grond), 

• windenergie. 
Kernenergie behoeft niet te worden gebruikt, mits men bereid is de 
inspanningen daarop te richten. 
Wat betreft de kosten merkt Slottje op dat ook proefboringen behoorlijk 
kostbaar zijn. 
Wij moeten alternatieven aanbieden aan de buurlanden en aan de Derde 
Wereld. 

Peter de dong merkt op dat in motie nr. 37 niet wordt aangegeven wat 
er precies moet gebeuren. Er staat b.v. niet in dat de kerncentrales 
gesloten moeten worden. 
In motie nr. 40 is een en ander veel duidelijker aangegeven en de kon-
sekwentie van deze motie is dat ze wel gesloten moeten worden. 
Er moet z.i. geen pas op de plaats worden gemaakt, maar kernenergie 
moet duidelijk worden afgewezen (met name vanwege de onveiligheid). 
Spreker acht het ondemokratisch om de beslissing over te laten aan 
technokraten. 

Piet van Baarsel licht de moties nr. 31 en 36 toe. 

Motie nr. 31 

Deze motie betreft de hoeveelheid energie die geTnvesteerd of gebruikt 
is bij de vervaardiging van produkten. beoogd wordt een mentaliteits-
verandering te bewerkstelligen: door de konsument de mogelijkheid te 
geven erop te letten kan deze daarop zijn keuze bepalen bij aankoop. 
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Motie nr. 36 

Aan deze motie is binnen de werkgroep Energie lang gesleuteld. De 
werkgroep is van mening dat kernenergie niet hoeft. Dit standpunt 
is in de motie weergegeven. 
Motie nr. 36 gaat niet zo ver als met name de moties 37 en 40. 
Motie nr. 36 is echter evenwichtig samengesteld. 
De werkgroep ziet dat in het buitenland ontwikkelingen zijn die 
wij niet wensen, maar die moeilijk te veranderen zijn. Toch moet 
er een bepaalde aansluiting zijn met de werkelijkheid; er moet 
genuanceerd worden. Spreker beveelt motie nr. 36 aan. 
Er moet stelling worden genomen tegen uitbreiding van kernenergie. 
Ook kan er niet mee verder worden gegaan zolang het afvalprobleem 
niet is opgelost. 

Motie nr. 84 

In deze motie wordt ervoor gepleit een gedifferentieerd beleid te 
voeren. Er moeten besparingen plaatsvinden, betere technieken en 
alternatieven worden ontwikkeld. 
Er is een strijd gaande met de Arnhemse instellingen, wier prognoses 
slechts een geringe betrouwbaarheid hebben. 

Motie nr. 71 

De voorzitster van de Statenfraktie Zeeland voert hierover het woord. 
Zij stelt dat een beslissing tot sluiting van de kerncentrale in 
Zeeland grote gevolgen zou hebben voor de werkgelegenheid aldaar. 
Zij wil een analyse van: 
- de kosten van anoveren, 
- het verschil tussen de kosten van opwerken en van niet-opwerken, 
- de milieu-technische gevolgen van opwerken en van niet-opwerken. 
Zij is tegen sluiting van de centrale op dit moment. 
Spreekster stelt voor motie nr. 71 aan te nemen. 

Ineke Lambers gaat in op de moties 42, 43 en 71. 
Na 2 jaar proefboringen zijn er nog geen zinnige uitspraken te doen 
over opslag van radio-aktief afval. Volgens deskundigen is er 10 a 
20 jaar onderzoek nodig vóór tot enige konklusie kan worden gekomen. 
Er zijn geen oplossingen in zicht voor de opslag van radio-aktief 
afval. 
Sluiting van de bestaande kerncentrales betekent kapitaal-vernietiging. 
Spreekster is van mening dat bij een besluit hiertoe de financiële 
konsekwenties in ieder geval landelijk moeten worden gedragen. 
Zij is niet voor opwerking: hierbij wordt plutonium vrijgemaakt en er 
is geen oplossing voor permanente opberging. 
Onderkend moet worden dat in de Brede Maatschappelijke Diskussie en 
bij de besluitvorming ook een beslissing moet worden genomen over de 
bestaande kerncentrales. 
Over een paar jaar zal er meer duidelijkheid komen. 
Ondertussen moeten proefboringen worden afgewezen. 

Motie nr. 42 

V.d. Reydt stelt dat deze motie niet door iedereen geheel is begrepen. 
Er was een geamendeerde versie ingediend, maar deze is niet in Den 
Haag aangekomen en derhalve niet opgenomen. De Rapportagecommissie 
bevestigt dit. 
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V.d. Reydt verzoekt behandeling van de geamendeerde versie. 
Dit verzoek wordt aangenomen. 

De amendementen op motie nr. 42 zijn: 
- in de 4e overweging moet "de beslissingen" worden gewijzigd in 
"de parlementaire beslissingen"; 

- in de 5e overweging moet, naast de financiële positie ook de 
sociale positie worden vermeld; 

- een 6e overweging moet worden toegevoegd, waarin wordt vermeld 
dat de energieproduktie onder strenge voorwaarden mag worden 
voortgezet; 

- in voorwaarde a. van het eerste besluit moet "een voortdurende 
en gewapende bewaking" worden vervangen door "een adekwate bewaking"; 

- in voorwaarde d. van het eerste besluit moet "(1990)" worden 
geschrapt; 

- aan het eerste besluit moet worden toegevoegd dat het aantal kern- 
centralés en de kapaciteit van de bestaande kerncentrales in Neder- 
land niet mogen worden vergroot; 

- het tweede besluit komt te vervallen; 
- aan het verzoek aan de Tweede Kamerfraktie moet worden toegevoegd: 
"te bevorderen: 
• dat er een klimaat wordt geschapen waarin wel tot sluiting kan 
worden besloten; 

• dat het verlies van de PZM wordt betaald door de gehele Neder 
landse bevolking; 

• dat de Nederlandse regering werkgelegenheid garandeert voor 
verloren arbeidsplaatsen; en 

• dat de Nederlandse regering garandeert dat Zeeland door konven- 
tionele centrales elders van energie kan worden voorzien.". 

Motie nr. 43 

De heer Wind stelt dat het kostenaspekt al uitgebreid is toegelicht. 
De reserveringen voor de bekostiging van ontmanteling zijn evenwel 
veel te klein. In de NRC van maandag j.l. is de beslissing van de 
Kroon gepubliceerd, dat de kerncentrale moet worden gesloten, als er 
geen tweede regelkamer komt. Volgens het bestemmingsplan kan deze 
echter niet worden gebouwd. Het niet bouwen van deze tweede regel-
kamer zou ernstige konsekwenties kunnen hebben voor Zeeland. 
Spreker acht dit, naast de financiële, veiligheids- en afvalproblemen, 
reden genoeg om de centrale nu te sluiten. 

Jan Apotheker stelt dat de financiële gevolgen van sluiting van de 
kerncentrale in Borssele niet opwegen tegen de voordelen van sluiting. 
Er wordt dan geen radio-aktief afval meer geproduceerd, voor de 
opslag waarvan nog geen oplossing is gevonden, en er is geen gevaar 
meer voor een ongeluk. 
De financiële gevolgen van sluiting moeten niet alleen door Zeeland, 
maar door de regering worden gedragen 
Spreker konkludeert tot sluiting van de centrale. 

Motie rir. 38 wordt ingetrokken ten gunste van motie nr. 37. 
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Amendement nr. 60 

De heer Meerburg stelt dat het vernielden van slechts één reden niet 
juist is. Ook acht hij het onjuist een heel scherpe uitspraak te doen. 
Spreker is van mening dat de Brede Maatschappelijke Diskussie een 
uniek experiment is, dat alle kansen moet krijgen. Belangrijk is dat 
de diskussie goed verloopt. Er moet nO geen uitspraak worden gedaan 
(evenmin als Ekonomische Zaken dat had moeten doen, toen zij aangaven 
drie kerncentrales te willen). De BMD moet goed worden gestruktureerd. 

De heer Vis is de mening toegedaan dat de politieke partijen de dis-
kussie moeten ingaan met een duidelijk standpunt. Zij moeten niet 
afwachten wat de bevolking ervan vindt. 

Motie nr. 41 

Het betreffende artikel van het Europees programma van D'66 wordt 
voorgelezen. 
Gesteld wordt dat kernenergie meer een internationaal dan een nationaal 
probleem is. D'66 moet hierin een duidelijk standpunt innemen. 

7 Ook indien een volledige afwijzing van kernenergie niet haalbaar is, 
moet toch niet al van te voren water bij de wijn worden gedaan. 

Namens het Hoofdbestuur voert dan van den  Hazel  het woord. 
Hij gaat achtereenvolgens in op: 

- HB-resolutie  II.  Deze is met zorg door het HB opgesteld. Met het 
voorstel punt 6 te laten vervallen kan het HB zich niet verenigen. 

- Motie nr. 31. Het HB gaat met deze motie akkoord. 
Wel vraagt het zich af of dit het enige en geëigende middel is om 
bewust energiegebruik te stimuleren. 

- Motie nr. 32. Het HB gaat hiermee in principe akkoord. 
Het verzoek zou echter moeten worden uitgebreid naar Provinciale 
Staten en Gemeenteraadsfrakties. 

- Motie nr. 36. Hier stelt het HB zich achter. 
De vraag is wel in hoeverre de wensen uitvoerbaar zijn. 

- Motie nr. 37. De strekking van deze motie wordt door het HB onder-
streept. Deze motie kan vorm geven aan de diskussie. Overigens 
wordt in het gestelde achter het tweede aandachtsstreepje onder 
"van mening" de strikte research niet bedoeld. 

- Motie nr. 40. Deze wordt door het HB ontraden. Deze motie is te 
onduidelijk en het besluit laat ruimte open voor dubbelzinnigheid. 

- Motie nr. 41. Deze motie wordt door het HB ontraden, aangezien 
dit onderwerp nu niet aan de orde is. 

- Motie nr. 42. Ook in gewijzigde vorm wordt deze motie ontraden. 
Het ware beter dit op het voorjaarscongres te behandelen, aange-
zien het dan in het totaalverband kan worden bezien. Alle konse-
kwenties kunnen dan van te voren zorgvuldig worden overwogen. 

- Motie nr. 43. Deze motie wordt nu ontraden. Aanbevolen wordt deze 
motie op het voorjaarscongres aan de orde te stellen. Overigens 
kan de formulering wel wat zorgvuldiger. 

- Motie nr. 71. Het HB gaat naar de geest met deze motie akkoord. 
Dit punt wordt ook nu al in het Beleidsprogram genoemd. Met het 
verzoek heeft het HB geen probleem: dit vormt een wezenlijk onder-
deel van haar verantwoordelijkheid. 
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- Amendement nr. 60. Het HB wacht de uitspraak van de ALV hierover af. 
Het HB is van mening dat punt 6 van de resolutie moet worden gehand-
haafd. 

- Motie nr. 84. Het HB heeft hiertegen in principe geen bezwaar. 

De Rapportagecommissie merkt op dat de moties nr. 36 3n 37 niet verenig- 
baar zijn; zij kunnen niet beide worden aangenomen. 
Wat betreft motie nr. 41 stelt de Rapportagecommissie dat het wat 
onlogisch is deze nu te behandelen, maar dat het wel kan. 
Met betrekking tot amendement nr. 60 acht de Rapportagecommissie het 
nuttig hiervan een aparte motie te maken en deze in stemming te brengen. 
De Rapportagecommissie gaat akkoord met aanvullingen op motie nr. 35, 
houdende: - in de 4e overweging het woordje "vaak" na "winstoogmerk", 

- in de 5e overweging toevoeging van "overheidsbedrijven". 
Tenslotte wijst de Rapportagecommissie op de konsekwenties voor het 
Beleidsprogram van het aannemen van met name de moties nr. 40 en 43. 
Aanneming van motie nr. 41 impliceert wijziging van het Europees programma. 

Overgegaan wordt tot stemming over de ingediende moties. 

Motie nr. 37: aangenomen. 

Motie nr. 36: de stemcommissie beslist dat deze motie is aangenomen. 
Uit de zaal komen hiertegen protesten. 

Motie nr. 40: verworpen door de ALV. 

Motie nr. 31: aangenomen. 

Motie nr. 35: eveneens aangenomen. 

Amendement nr. 55 (op HB-resolutie  II):  de stemcommissie van oordeel dat 
dit amendement wordt afgewezen. De zaal protesteert wederom. 

HB-resolutie  II,  zonder punt 6: aangenomen. 

Amendement nr. 60, dat verwijdering van punt 6 uit de HB-resolutie 
voorstaat, is veranderd in een motie. 
Stemming over al of niet handhaving van punt 6 in de resolutie wijst uit 
dat de ALV dit punt opgenomen wil blijven zien. 

Met betrekking tot de stemprocedure wordt een motie van orde ingediend. 
Men wil dat naast de mogelijkheid om voor of tegen of blanko te stemmen, 
ook de mogelijkheid wordt geschapen om onthouding van stemming aan te 
geven. Dit maakt de positie van de stemmers duidelijker. 

Het HB geeft aan dat het reglement maar 3 mogelijkheden kent. Het zou 
onjuist zijn hieraan een 4e mogelijkheid toe te voegen. Bovendien zou 
dit meer onduidelijkheid scheppen. Overigens is het wel mogelijk niet 
te stemmen. 

Een tweede ordevoorstel betreft herstemming over motie nr. 36 en 
amendement nr. 55. 
De stemcommissie deelt hierop mede unaniem van oordeel te zijn dat de 
gegeven uitslagen heel duidelijk zijn: motie nr. 36 is met meerderheid 
van stemmen aangenomen en amendement nr. 55 is evenzo afgewezen. 
De rapportagecommissie merkt op dat er al eerder op een ALV een her-
stemming heeft plaatsgevonden en dat deze toen ongeldig is verklaard 
door de Geschillencommissie. Het is dus niet mogelijk tot herstemming 
over te gaan. 
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Frans Rogier deelt, namens het HB, mede dat, indien toch tot her-
stemming wordt overgegaan, dit ter vernietiging zal worden voorge-
dragen aan de Geschillencommissie. 

De tweede motie van orde wordt in stemming gebracht en door de ALV 
verworpen. 

Motie nr. 42: afgewezen. 

Motie nr. 43: eveneens afgewezen. 

Motie nr. 71: aangenomen. 

Motie nr. 84: aangenomen. 

Motie nr. 41: verworpen. 

5. OVERIGE POLITIEKE MOTIES 

In verband met de tijd stelt de congresleiding voor de behandeling 
hiervan op te schorten. 
Het kongres verklaart zich hiermee akkoord. 

6. INLEIDINGEN over DEFENSIE EN KERNBEWAPENING door achtereenvolgens: 

- Laurens Jan Brinkhorst 
- Hein van Oorschot 
- Jan Glastra van Loon. 

In verband met de tijd wordt de lunchpauze teruggebracht tot een half uur. 
Om 14.35 uur zal derhalve de vergadering hervat worden. 

7. MOTIES over DEFENSIE EN KERNBEWAPENING 

De congresleiding neemt het woord!-, De twee meest fundamentele punten 
waarover beslist zal worden worden zijn: 
1. hoe denkt men als partij over de kernbewapening. 
2. hoe staat men tegenover de modernisering van de kernwapens zoals 

nu aan de orde in de Tweede Kamer en in de NAVO. 

In verband met de tijd en het grote belang van bovengenoemde punten 
stelt de congresleiding voor om de moties en amendementen waarover 
nu niet persé een uitspraak noodzakelijk is op te schorten tot de 
voorjaars-ALV. (De indieners van deze moties kunnen zich wenden tot 
de betreffende werkgroepen die door groepering van de moties en amen-
dementen op de voorjaars-ALV met uitgewerkte voorstellen kunnen komen). 
Het congres gaat met dit voorstel akkoord. 

Vervolgens dient de congresleiding het ordevoorstel in om, na de 
algemene sprekersronde, tot een besluitvorming te komen die enigszins 
afwijkt van de normale gang van zaken. Het voorstel houdt in niet te 
stemmen naar de letter, doch naar de geest van de moties. 
Dit om allerlei tegenstrijdigheden te voorkomen. 
Het congres verklaart zich met dit voorstel akkoord. 

Vervolgens stelt de congresleiding voor allereerst de minst vergaande 
moties in stemming te brengen, om als laatste te stemmen over de motie 
die behelst nu te besluiten nooit tot kernbewapening over te gaan. 



- 10 -  

Vanuit de zaal wordt echter het ordevoorstel ingediend om de omgekeerde 
volgorde aan te houden: eerst stemmen over de meest vergaande motie om 
daarna de meer gematigde in stemming te brengen. De voorgestelde volg-
orde is als volgt: 
motie 51, 72, 56, 86, 79 + enkele overige uitspraken. 
Dit laatste ordevoorstel wordt bij stemming aangenomen. 

Het ordevoorstel van Fokkink om bepaalde moties ook naar de letter te 
behandelen wordt bij stemming verworpen. 

Overgegaan wordt tot de algemene sprekersronde. 

Meerburg is ertegen dat men zich botweg tegen modernisering uitspreekt. 
Een dergelijke uitspraak bemoeilijkt z.i. ook de positie van de Tweede 
Kamerfrakti e. 

Klinkert wil dat D'66 de moed heeft een keihard "nee" tegen de kern-
bewapening te laten horen. Zij wil voor alles voorkomen dat onder druk 
van de NAVO (Amerika) een weg ingeslagen wordt waar een terug onmogelijk 
is. 

Burgdorffer is van mening dat de bewapeningswedloop met name veroorzaakt 
wordt door wederzijds wantrouwen. Het enige wat z.i. de bewapenings-
spiraal kan doorbreken is het geven van een stuk vertrouwen. Hij is dus 
tegen modernisering van de kernwapens. D'66 is een vernieuwings- en geen 
vernietigingspartij. 

Van Dokkum wijst op motie 82. Een aspekt Waar z.i. over het algemeen te 
weinig over wordt gesproken is het probleem van het nucleair materiaal 
dat bij ontmanteling vrijkomt. 

J. Giskens zegt namens de indieners van motie 78 dat zij zich ook kunnen 
vinden in motie 56 (motie-Tommel). 

W. Schouten sluit zich aan bij de heer Meerburg en wenst de ALV dan ook 
toe een weloverwogen beslissing te nemen en zich niet alleen door emotio-
nele, irrationele gevoelens te laten leiden. Tevens moet de mogelijkheid 
opengelaten worden een genomen beslissing te herzien. 

R. Heskamp is van mening dat de modernisering moet worden afgewezen. 
Indien de weg tot modernisering van de kernwapens wordt ingeslagen is 
terugkeer onmogelijk. Hij wijst op motie 76 waar enige wijzigingen in 
aangebracht zijn: 
bij "is van mening dat" vervalt hetgeen achter het tweede gedachten- 

streepje staat. 
Hetgeen onder "is van oordeel" staat komt in de plaats van "besluit a.". 

H.v.Oorschot is blij met de in motie 76 aangebrachte wijzigingen. 
Voorts raadt hij een ieder aan op de koers van motie 56 te gaan zitten. 

A. Bestman is van mening dat men, indien men z'n hart laat spreken, het 
eens kan zijn met het getoog dat HvO heeft gehouden. Hij is het echter 
niet met H.v.ûorschot eens. De kwestie moet z.i. bekeken worden in het 
kader van de gehele veiligheidsmaterie. Aldus bezien kan de bewapenings-
spiraal alleen doorbroken worden door middel van onderhandelingen, waar-
bij over en weer iets aangeboden wordt, aldus A. Bestnian. 
In deze gedachtengang moet motie 86 beschouwd worden. 

P. Fokkink trekt motie 53 (inklusief de intentie) in. 
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P. Korver is het oneens niet het fraktie-standpunt, daar deze de mogelijk-
heid tot modernisering openlaat. Voorts vindt hij het spijtig dat D'66 
geen acte de présence gegeven heeft op de kernwapenmanifestatie op 24 
november. 
Door de rede van L.J. Brinkhorst voelt P. Korver zich echter weer iets 
gerustgesteld. Nog meer kan hij zich vinden in de mening van H.v.Oorschot. 
De risiko's van verdere uitbreiding zijn z.i. groter dan het risiko van 
de tegenstander. 

P. de Jong spreekt zijn ongenoegen uit over motie 68 (motie Glastra van 
Loon). 

H. v. Woerden vestigt de aandacht op het feit dat de generaal Van Meyen-
feld, door de spreker als een groot strateeg en deskundige beschouwd, 
zich tegen modernisering heeft uitgesproken. 
De spreker, zelf reserve-officier, schaart zich achter de mening van de 
heer Von Meyenfeld: geen modernisering, maar onderhandelingen over weder-
zijdse kernwapenbeperkingen. 

R.v. Baaren spreekt zich uit tegen produktie en plaatsing van kernwapens. 
De opvatting dat de invloed van Nederland in de NAVO, door een dergelijk 
standpunt in te nemen, af zal nemen, vindt hij gevaarlijk. 

A.v. Lijf: De gehele diskussie aangaande de kernwapens doet haar denken 
aan een boek dat ze in haar kindertijd gelezen heeft, te weten "Koning 
van Katoren". Ze leest een citaat voor waarin Stag, de hoofdpersoon, 
zich afvraagt wat het nut is van de steeds omvangrijker wordende opslag 
van wapens in de koninklijke schuren. Als de koning antwoordt dat dit nu 
eenmaal noodzakelijk is omdat de andere partij ook over steeds meer wapens 
beschikt, konkludeert Stag dat dit een belachelijke zaak is.  
Annette  vraagt hierop wat Jan Terlouw van een dergelijke konklusie vindt. 

C. Slottje wil de onlosmakelijkheid van produktie en plaatsing goed in 
het oog houden. Hij is tegen modernisering, zelfs al verlopen de onder-
handelingen met de Russen niet zoals wij zouden wensen. Ook voor de SU 
is het immers niet aantrekkelijk een alles vernietigende kernoorlog te 
beginnen. 

V. Eenennaam: z.i. zijn er twee houdingen mogelijk, de houding van de 
atoompacifist die kernbewapening principieel afwijst, wat op zich een 
respektabel standpunt is. Je kunt echter ook een wat minder onvoorwaar-
delijk standpunt innemen, wat z.i. een meer realistische wijze is om 
daadwerkelijk wat aan de verwijdering van de kernwapens te doen. 

W. Ovaa is het op verschillende punten niet eens met motie 68 (Glastra 
van Loon). Men moet goed in de gaten houden, aldus de spreker, dat het 
overleg met de SU niet gevoerd zal worden door D'66, doch door mensen 
als Luns en Strauss. Dit in ogenschouw nemende kun je wel nagaan wat 
de uitkomst van het gesprek zal zijn. 

P.v. Tets vraagt de ALV met klem het hoofd koel te houden. Zij is voor 
een combinatie van de moties 51 en 56. 

J. de Vuist vindt dat men over het probleem van de kernbewapening in het 
algemeen ongenuanceerd denkt. Het is, volgens de spreker, mooi dat D'66-
ers mede vanuit ethische gronden denken, maar het is jammer dat de rege-
ringen van die landen die het voor het zeggen hebben zich niet zozeer 
laten leiden door ethische beginselen alswel door machtswellust. Welnu, 
de kernwapens vormen ongetwijfeld een zeer gelangrijk machtsmiddel. 
Dit alles beziend is de spreker voor een onvoorwaardelijke modernisering. 
Hij is tevens voor onderhandelingen met de SU, maar dan wel met de 
middelen in de hand. 
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H. Schaper vindt dat Nederland zich op 2 fronten moet richten: op de 
NAVO (tegen modernisering) en op het Oostblok (wapenarsenaal proberen 
terug te dringen). 
Als deze zaken in het oog gehouden worden is hij niet bang om bij de 
onderhandelingen vuile handen te maken. 

J. Rood is voor afwijzing van de kernwapens en zou graag zien dat de 
fraktie dat standpunt overneemt. 

D. Tommel wijst erop dat de o.a. door hem ingediende motie 56 reeds op 
enkele regiocongressen is aangenomen. 
Vervolgens duidt hij op het (nuance)verschil met motie 72 en motie 86. 
Motie 72 wil onder geen enkele omstandigheid ooit kernwapens, terwijl 
motie 86 concessies van de SU vraagt. 
Motie 56 daarentegen laat de mogelijkheid open om in het uiterste geval 
in de toekomst over modernisering te praten (i.t.t. motie 72) en vraagt 
de SU niet om concessies (i.t.t. motie 86). 

Marten (namens de afdeling Tilburg) zegt dat er 3 houdingen t.o. kern-
wapens mogelijk zijn, te weten: 1. nee 

2. nee, mits of 
3. ja, op voorwaarde dat. 

De afdeling Tilburg heeft gekozen voor de eerste mogelijkheid: geen 
nieuwe kernwapens; nee blijft nee. 

J. Terlouw zegt dat hij geen pleidooi voor of tegen bepaalde besluiten 
wil gaan houden, doch dat de fraktie naar de ALV is gekomen om de 
luisteren en verantwoording af te leggen voor het fraktiestandpunt dat 
genomen moest worden. Dit laatste is inmiddels gebeurd door Laurens Jan 
Bri nkhorst. 
JT geeft vervolgens een reaktie op motie 74 (waarin het fraktiestandpunt 
wordt afgewezen) en op de opmerking van P. Korvers die het spijtig vindt 
dat D'66 niet vertegenwoordigd was op de kernwapenmanifestatie van 
24 november j.l.. 
Wat betreft dit laatste zegt JT het onjuist en in strijd met de demokra-
tische besluitvorming te vinden om 1 week voor het extra kongres van de 
partij met een zeer duidelijk standpunt naar buiten te treden en tegen 
de kernbewapening te demonstreren. 
Het verwijt dat de fraktie niet volgens het Beleidsprogram zou hebben 
gehandeld is volgens JT onterecht. Bij de diskussie heeft men dit pro-
gram steeds geraadpleegd. JT heeft geijverd voor een eensluidend fraktie-
standpunt naar buiten toe, alhoewel de meningen binnen de fraktie ver-
deeld waren. JT zegt misschien een te grote nadruk hierop gelegd te heb-
ben, doch hij vindt dat men zich als partij minder geloofwaardig maakt 
wanneer de fraktie bij een zo essentieel onderwerp niet in staat is met 
één mening naar buiten te komen. 
Wat gaat de fraktie doen, nu het standpunt van de ALV afwijkt van het 
fraktiestandpunt? JT maakt duidelijk dat de fraktie gekozen is door 
kiezers waarvan velen geen lid van D'66 zijn. Bovendien heeft de fraktie 
de eed/belofte op de Grondwet afgelegd, onder meer inhoudende dat men 
zal stemmen "zonder last of ruggespraak met hen die benoemen". Wel is 
de fraktie gebonden aan het Beleidsprogram. 
Dit alles in ogenschouw nemend betekent het, aldus JT, dat de fraktie 
niet klakkeloos het ALV-standpunt zal overnemen. Wèl zal het congres-
besluit zeer zwaar wegen bij de verdere onderhandelingen. 
Wat er uiteindelijk gedaan wordt hangt af van het fraktieberaad. 
JT besluit met te zeggen dat hij erg blij is met de politiek bewuste 
diskussie die op deze dag gevoerd is. 
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Daar de sprekerslijst afgerond is, neemt de congresleiding het woord. 
Ingetrokken zijn de moties 73 (ten gunste van 53), 53, 83, 55 en 64. 

Vervolgens wordt overgegaan tot de stemming (naar de geest). 

Allereerst is in stemming motie 51 (kernwapens zijn in strijd met de 
fundamentele waardigheid en de rechten van de mens). 
Motie 51 wordt aangenomen. 

Vervolgens komt aan de orde motie 72, door de congresvoorzitter samen-
gevat als "nu niet, nooit niet kernwapens". Daar de stemming bij hand-
opsteken een onduidelijk resultaat oplevert, moet overgegaan worden 
tot een schriftelijke stemming. In verband met de tijd is het onmoge-
lijk de uitslag ervan nog tijdens de ALV bekend te maken. 
Henk Zeevalking zegt het geen gunstige afloop van de ALV te vinden 
en is van mening dat er nodig iets aan de wijze van besluitvorming 
gedaan moet worden. 

Vanuit de zaal wordt het ordevoorstel gedaan om motie 56 in stemming 
te brengen. 
JT schaart zich achter dit voorstel en vraagt ook stemming over de 
moties 72, 79, 80 en 86. De ALV kan z.i. niet uiteen gaan zonder dat 
de fraktie uitspraken over enkele zaken heeft gehoord. 
De congresleider brengt vervolgens het ordevoorstel in stemming die 
strekt tot het volgen van een noodprocedure, namelijk te stemmen over 
minder vergaande standpunten dan de motie waarvan men nog geen uitslag 
heeft. 
Dit ordevoorstel wordt bij stemming aangenomen. 

In stemming wordt allereerst gebracht motie 56. Deze motie wordt met 
grote meerderheid van stemmen aangenomen (waarmee tevens de moties 
79 en 68 zijn verworpen). 

Vervolgens wordt gestemd over motie 72, ditmaal naar de letterlijke tekst. 
In deze zin wordt motie 72 verworpen. 
Ten aanzien van motie 86 wordt een ordevoorstel ingediend deze motie naar 
de letter in stemming te brengen. Dit ordevoorstel wordt aangenomen. 
Bij stemming wordt motie 86 verworpen. 

De congresleiding stelt voorts voor dat de werkgroepen Defensie en 
Buitenland de nog niet behandelde moties zullen verwerken tot voor-
stellen die op de voorjaars-ALV aan de orde zullen komen. Dit voorstel 
wordt bij acclamatie aangenomen. 

Aangezien in een aantal moties gepleit wordt voor onderhandelingen met 
het Warschau-Pact stelt de congresleiding voor de fraktie, het HB en 
de werkgroepen te verzoeken in die richting te werken. Ook dit voorstel 
wordt bij acclamatie aangenomen. 

Vervolgens wordt nog in stemming gebracht motie 82 (betreffende de 
opslag van nucleair materiaal). Motie 82 wordt bij stemming aangenomen. 

De congresleiding besluit punt 7 met de mededeling dat agendapunt 5 
(overige politieke moties) op het voorjaarscongres-1980 - voor zover 
dan nog relevant - aan de orde zullen komen. 

8. SLUITING VAN DE ALV door de partijvoorzitter 

Na een woord van dank aan de congresleiding en de stem- en notulencommissie 
sluit Henk Zeevalking om ± 17.00 uur de ALV. 
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Motie 

Indieners: A.  tj''  Bestman e.a. 

a 

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

1979, 

- Gezien het voornemen om zeer binnenkort in NAVO-verband een besluit 

te nemen over de produktie van nieuwe 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 mening, dat daarom het 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 kernwapens, 

- Voorts overwegende, dat gehoopt moet worden dat 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 SS-20 

stop te zetten en vervolgens af te bouwen, 

- Van mening, dat in het nieuwe beleidsprogramma een perspectief moet 

worden aangegeven van de voorwaarden voor een alomvattend veiligheids-

beleid, waarin de vermindering van de confrontatie tussen NAVO en 

Warschau Pact 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 verificatiemaatregelen, totstandbrenging 



i 1. 

A I.- 

-- 

-2. 

van substantiële MBFR-.akkoorden, de bespreking van de militair- 

strategische doctrines van Oost en West, alsmede de organisatie van 

een alomvattende Europese ontwapeningsconferentie, 

Spreekt uit: 
..... 

1. Dat thans geen besluit tot mo +eriiiset ig—wan nieuwe middellange.-

afstands kernwapens moet worden genomen, maar een aanbod aan de 

Sovjet-Unie moet worden gedaan spoedig onderhandelingen over de 

vermindering, van deze wapens te beginnen, 

2. Dat een eventuele medewerking door Nederland aan een besluit tot 

1meder1-&eriiig van middellange-afstands kernwapens in NAVO-verband 

- alleen dan aanvaardbaar kan zijn, indien na een hernieuwde zelfstandige 

toetsing door Nederland duidelijk is geworden dat de NAVO zijn uiterste 

best heeft gedaan om middels eenzijdige stappen en substantië.W 

onderhandelingsetbeete.gericht op een vermindering van de rol van het 

kernwapen concessies van de Sovjet-Unie te verkrijgen, 

-  

3. Draagt het Hoofdbestuur op de voorbereiding voor het nieuwe Beleids-

programma 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 de dag. 



H (N t  
Beam, 27 november 1979 

Uj 

PS, 4 ff') 1 
T 

Hierbij heb Ik N het g000eeen U namens D'65, afdeling Berm een root a te doen 
toekomen met hetrekicinr" tot hel invoeren van kernwapens in de r rij ze zone, 
won rover in de al pemene \rerpderinr van 1 december zal worden pesnvoken: 

De /iremene rLedeovempaderi eg van B op 1 deceeher 1979  in Amersfoort bijeen. 

overwegende 

dat met krocht, riool worden gestreefd noor het terugdringen van het hewnpeninrsni  year  
von de NAVO  em  von het \Vorschoupnct; 
dal voorn] de rol von de kerehewanening moet orden beperkt; 
Sreei t als zijn iieninc' uit dal mei kracht rroet worden gestreefd noor bewoneujn,mms- 
liepr rkende overeenkomsten met het !nrscheupact; 
dat voorui -i;louenre daarop besloten moet „,- orden tot het niet moderniseren von de 
tactische kernwapens vo -ii  de NAVO; 
dat oolm het principebrsTIui t tot iiodernisering  riot  de bedoel ins dit besluit niet 
uit te voeren als met het 'rlorsehaupact een bevropenio rheprcrkende overennkocnst 
geel oten kan worden moet .orden afgewezen; 
dat een mogelijke hevîaneningzacirteretond van cie NAVO ten gevolr:n hiervan roet 
oorden geaccepteerd; 

overwegende 

dat een invoeren van kernwapens volledig in etcH jd ie met het beleidspropromtrin 
van D (), waar expl iciet wordt gesteld, dat er neer dient te .orden gestreeld 
dat de rol van kernwapens moet worden teruggedrongen; 

overwegende voorts 

dat het uit morele overciegngen niet aangaat middels het invoeren van kernwo-,pens 
in de grijze 7.6ne een nieuwe bewnpeninpswedloop op nucl eair gebied te doen ontstnan; 

verzoekt 

de Tweede °amer fracti van D'EE  harm  invloed dienovereenkomstig  ran  te wenden 

en go t over tot de orde van de dag0 

P. S. 

Dasr het niet morel  ilk  is op een zo korte termijn de hondtekeninpen, welke nood enkel i; 
zijn, ocr deze motie bespreekboor te re°em, bijeen te krijgen, heb ik rtiet het secre 
tsrrna.t eontnct opgenomen, welke rij toestond, deze handtekeningen enkele dagen 
Inter in te dienen0 

linmicirels ierhliivnd, 

Jc 

h istianse 
Al ioen,00rzitter P 'dh Baarn 
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Indieners : Douwe Jan Douwes e.a.  

iJoordvoerder : Douwe Jan Douwes 

De ALV van D166 in vergadering bijeen te Amersfoort op 1 december 

1979 

overwegende dat 

-het voor het goed functioneren van D66 nodig is dat de leden zich 

betrokken voelen bij de besluitvorming 

-aan de geloofwaardigheid van D'66 afbreuk gedaan wordt, als de 

leden niet meer ten volle hij de besluitvorming betrokken zijn, 

concluderende dat 

hieruit volgt dat m0b,t0 belangrijke beslissingen en maatschappe- 

lijke problemen een ALVO uitspraak vooraf moet gaan aan de behan- 

deling in de tweede kamer, 

constaterende dat 

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

sperekt als haar mening uit dat 

de planning van de verlenging van de ALV op 1 december minder 

gelukkig is in verband met de reeds ixg gnx±± plaats- 

gevonden hebbende stellingname van do tweede-kamerfractie 

en verzoekt het HB 

or zorg voor te dragen dat een dergelijke planning in de toekomst 

vermeden wordt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

D,J,Douwes, BS.Wilpstra, J0Apotheker, MHart de Ruyter-Koutstaal, 

LR,Smits, I0Hendriks 



Demokraten 166  

subregio Venray Voorlopig sekretariaat: Straat 3, Venray 

Motie 

Indieners: subregio Venray 
Woordvoerders: Frits de Jong 
Onderwerp: defensie, modernisering kernwapens 

De A.L.V. van D966 invergadering bijeen in Amersfoort op 1 december 1979 

overwegende, 

- dat D'66 claimt de politiek te willen vermenselijken en gebruik van middelen 
als kernwapens hier niet in passen 

dat alle politieke en strategiese argumenten voor uitbreiding van kernwapens, 
die nu gehanteerd worden, eerder gebruikt en heilloos zijn gebleken t.a.v. 
bevorderen van de ontwapening 

- dat instalering van kernwapens in Nederland de medeverantwoordelijkheid van 
de Nederlandse regering voor eventuele noodlottige gevolgen impliceert 

- dat instemmen met modernisering van de kernwapens de ontwapenings-
initiatieven tientallen jaren onmogelijk maakt en mogelijk zelfs terugzet, 

spreekt als haar mening uit, 

dat uitbreiding van het NATO-kernwapenarsenaal volledig afwijst 

- dat het standpunt van het Interkerkelijk Vredesberaad, ni. 'Help de 
kernwapens de wereld uit, te beginnen in Nederland' onderschreven wordt 
en uitgangspunt wordt voor het beleid van D'66 dienaangaande 

- dat met kracht gestreefd moet worden naar bewapeningsbeperkende overeen-
komsten met het Warchauw Pakt 

verzoekt de Tweede Kamer fraktie vanuD'66 

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

ondertekend door de leden: 

o / 



Motie 

Indiener D66 STADSGEVEST ROERMOND. k 

Woordvoerder 41 

Onderwerp : Defensie , modernisering kernwapens. 

De A.L.V. van D'66 in vergadering bijeen te Amersfoort op 1 december 1979 

Overwegende 
- 

- dat met kracht moet worden gestreefd naar terugdringing van hethuidigo 



Motie 

Indieners : Subregio Westelijk Mijn streek 
lhLij t ( 

Woordvoerder 

Onderwerp : Defensie, modernisering kernwapens. 

De A.L.V. van D966 in vergadering bijeen te Amersfoort op 1 december 1979 

Overwegende 

dat met kracht moet worden gestreefd naar terugdringing van het huidige 

bewapenings niveau van Navo en Warchau Pakt. 

dat vooral de rol van de kernbewapening hierin moet worden beperkt. 

Spreekt als haar mening uit 

dat met kracht gestreefd moet worden naar bewapenings beperkende over- 

eenkomsten met het Warchau Pakt, 

- dat om een belangrijke stap onzerzijds hiertoe te nemen, besloten moet 

worden tot het niet moderniseren van de Navo taktische kernwapens. 

dat indien binnen een afzienbaar tijdsbestek geen duidelijk positief 

effect, van het te plegen bilaterale overleg met het Warchau Pakt kan 

worden geconstateerd, opnieuw een standpunt bepaald zal worden. 

Verzoekt de Tweede Kamer fraktie van D'66 

zijn standpunt in overeenstemming met het bovenstaande te bepalen, 

en gaat over tot de orde van de dag, 

VcM1 

1 1   ,' 7 1 Y. ' 

 

( 
t: 



D66 ) 

11 U T I E 
- 

De Algemene Leden Vergadering, op 1 december 1979 te Amersfoort bijeen, 

gehoord de discussie over de uitbreiding van het NATO kernwapenarsenaal 

met middellangeafstandsraketten, 

overwegende dat 

die modernisering van het kernwapenarsenaal een nieuwe, 
I 

onherroepelijke stap zou betekenen in de noodlottige 

bewapeningswedloop, 

voor de verdediging van West—Europa reeds meer dan voldoende 

kernwapens beschikbaar zijn, 

verzoekt de Tweede Kamer fractie van D'66 al het mogelijke te doen om 

de uitbreiding van het kernwapenarsenaal te voorkomen, 

het terugdringen van de rol van kernwapens te bevorderen. 

H.D. Moed 

J.M. Anthonisse 

P.P. Brandt 

H.W. ten Cate 

J. Douma / 

C. Draijer 

W. Oosterhoff 

1O N,AO Vennbman 1l3fl &'eesp / 
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Politieke Democraten661 

MOTIE  

bummer:  

Indieners: Algemene Regio Vergadering D 1 66 Zeeland. 

Woordvoerder: Ed drootsarts 

Onderwerp: Kernbewapening 

De AJ1V van D'66,invergadering bijeen te Amersfoort op 1 december 1979 

Overwegende .—dat een wereldvrede, die gebaseerd is op machtsevenwicht 

geleid heeft tot een bewapeningswedloop, 

-dat de bewapeningswedloop doorbroken dient te wordew, 

-dat daarnaast het kernwapenprobleem moet worden gezien 

als een wereldprobleem, gelet op de toename van kern- 

machten in de gehele wereld, 

dat de aanmaak en het bezit van kernwapens de mogelijkheid 

van gebruik en misbruik inhoudt, 

-dat de machtsevenwichttheorie in hoofdzaak in stand 

gehouden wordt door bedrijven, die kernwapens ppoduc eren, 

-dat een intermenselijk contact en een goed functionerende 

samenleving pas gestalte kan krijgen indien mensen zich 

open en kwetsbaar opstellen ten opzichte van elkaar, 

-dat op die wijze een sfeer van onderling vertrouwen 

Ontstaat, 

-dat Rusland een eerste stap gezet heeft tot het doorbreken 

van de heilloze bewapeningsspiraal 

-dat het van belang is,dat door de NAVO-landen een 

duidelijke stap wordt gezet in de doorbraak van de 

bewapeninp's spiraal. 

Secretariaat: Javastraat 6, Den Haag, telefoon (070) 467188 en 453271. Postgiro 1477777, 

t.n,v. penningmeester D'66, Den Haag. 
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Is van-mening:-dat de Tweede Kamer-fractie van 066 zich afwijzend 

moet opstellen ten aanzien van 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 sAVO-lidmaatschap 

Ondertekenaars:  

w0g NJdroota,arts te Middelburg 

w.g. P.jeheele te Neinkenazand 

wg0Jvd0 Heydt te Tholen 

w.g. P0UOverdulve te oluiskil 

w.g. M0Pillemsen te Oostkapelle 

wgG IvlEP* vd0iierg te Heinkenszand, - 

Secretariaat: Javastraat 6, Den Haag, telefoon (070) 467188 en 453271. Postgiro 1477777, 

t.n.v. penningmeester D'66, Den Haag. 



vergadering bijeen te  etc.  

O1ERWEGDE 

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 geigende 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 Btndgenootschap 

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 

wapenarsenaal in de nucleaire sector, ditzelfde wapentuig voortdurend 

op zijn efficientie dient te worden getoetst, teneinde de beoogde 

doeleinden van deze bewapening met een minimum aan noodzakelijk 

materieel te vervallen; 

IS VIN NINING  

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- 
Lh Li 

zal geschieden in de as NAVO-Raad een besluit tot productie en vanaf 

1983 plaatsing van taktische lange afstandsraketten,  tow,  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"aanrnaakperiode , dwz. de periode tussen het tijdstip 

van besluitvorming (1979) en dat van de eerste plaatsing  

door het Bondgenootschap dient te worden benut om via onderhandelingen 

met het Warschau Pakt, tot afspraken te komen m,bt, de wederzijdse 

reduktie van het nucleaire wapenarsenaal; 

dat een positieve uitkomst van dergelijke onderhandelingen uitdrukkelijk 

ertoe moet kunnen leiden dat voornoemd moderniseringsbesluit geheel of 

gedeeltelijk ongedaan wordt gemaakt, hetgeen betekent dat alsnog in 

die situatievan plaatsing van genoemde taktische lange afstandsraketten 

zal kunnen worden afgezien; 

dat door steun van de Nederlandse regering aan voornoemd moderniserings- 

besluit tijdens de as NAVO-11aadinstemming van dezelfde NAV0Raad 

kan worden verkregen een onderzoek te entameren om op korte termijn 

via onderhandelingen met het Warschau Pakt, te komen tot afbouw van 

de wederzijdse korte af standswapensystemen van het Bondgenootschap en 

die van het Warschau Pakt; 

dat bovendien de steun van de Nederlandse regering aan voornoemd 

moderniseringsbesluit kan worden aangegrepen om een aantal veroiderde 

nucleaire wapens van de Nederlandse strijdkrachten af te stoten, 

tw. atoommijnen Nikeluchtverdedigingsraketten en nucleaire diepte-

bommen, en bovendien om de opvolger van de Starfighter,  tow,  de F-16, 

Lire t: * en aangezien dit de nucleaire taak van de 

zo  

EEL 18 •J 

via de D'66 Tweede Kamer-fraktie de Nederlandse regering te verzoeken 

niet in te stemmen met voornoemd regeringsbesluit met inbegrip van 

plaatsing op Nederlands grondgebied, tenzij: 

1. dat moderniseringsbesluit gepaard gaat met een onderhandelingsaanbod 

van het Bondgenootschap aan het Warschau Pakt m.b.t. wapenbeheersing 

op het terrein van de "grijze zone"-wapens, waardoor, afhankelijk van 

de uitkomst van die onderhandelingen, de mogelijkheid wordt open 

gehouden dat plaatsing van genoemde XVi taktische Lange afstands- 

raketten vanaf 1983 alsnog geheel of gedeeltelijk ongedaan wordt gemaakt; 

2. de NAVO-Raad tezelfdertijd besluit tot een onderzoek dat een reeel 

perspektie-f opent op de afbouw op korte termijn, van de nucleaire 

korte afstandswapens; 

3. de Nederlandse regering terzelfdertijd haar besluit kenbaar maakt 

bepaalde nucleaire taken van de Nederlandse krijgsmacht af te stoten, 

en het F-6 gevechtsvliegtuig geen nucleaire taak te zullen geven; 

EN GAAT OVER OP DE ORDE \iAE1 DEE»: 
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•• 
IJsselstein, 26 november 1979 

'.:;;: •3y; 

MOTIE 

De algemene ledenvergadering van D'66 IJsselstein, in vergadering 
bijeen op maandag 26 november 1979, wijst het ingenomen standpunt 
van de tweede kamer fractie van D'66 inzake de kernbewapening af. - 

Gezien de  all's-vernietigende kracht van deze wapens is de afdeling 
van mening dat noch de oude noch de nieuwe kernwapens op Nederlandse 
bodem thuis horen. 

Zij verzoekt de tweede kamer fractie en het hoofdbestuur zich aan 
te sluiten bij al die groeperingen die dat standpunt op zaterdag 
24 november 1979 in de Veemarkthallen van Utrecht zo voortreffelijk 
hebben uitgedragen in de demonstratie tegen de kernbewapeningspoli-
tiek van de huidige regering, en gaat over tot de orde van de dag. 

De Afdeling IJsselstein van D1 66 

Herman Kolkman C.S. 
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MOTIE 

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

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 ontwil<kelen  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, átot een absurd niveau van een overmatig 
vernietigingspotentiëel op wereldschaal, met alle daaraan verbonden risico 

-dat de productie en parate opstelling van tactische kernwapens dit risico 
zal vergroten, doordat het onderscheid met conventionele wapens vervaagt, e 
de beslissing t.a.v, het al of niet gebruiken van kernwapens noodzakelijker,  
wordt ciedecentral iseerd; 

de actisçhekernws  

Js  van mening 
-dat met maximale inzet moet worden gestreefd naar een oe!eenIomstIoor 1 

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 NAVO-besluit tot modernisering van tactische kernwapens op dit mome 
uit militair oogpunt niet noodzakelijk is, en afbreuk zou doen aan de geloo 
waardigheid van een NAVO-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 wor 
geëvalueerd als binnen drie jaren in het overleg met de USSR geen bevredige 
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 ge 
modernisering van tactische kernwapens dient toe te laten op nederlands gro 

-dat de D'66 Werkgroep Defensie concrete plannen dient te ontwikkelen, geric 
op een verantwoorde geleidelijke vermindering van het bewapeningsniveau in 
algemeen en van kernwapens in het bijzonder, van zowel de bij de NAVO als b 

het Warschaupact betrokken landen; 
-dat specifiek de vermindering van het aantal nucleaire taken voor Nederland 

binnen de NAVO aanhangig moet worden gemaakt; 

besluit: 

-een op bovenstaande punten gebaseerd programma op te nemen in het beleids-

programma van D'66; 

en verzoekt: 

-de tweede kamerfractie bij de standpuntsbepaling in de discussie over de ma 

Pr;rn vr kp.rnwens binnen de NAVO zich te baseren opjdeze uitgangspunten 

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



MOTIE 

Indieners : afdeling Utrecht 
Woordvoerder Roei Heskamp 
Onderwerp •: modernisering kernwapens  
Nummer : 

De ALV van D 1 66  etc.  

dat D66 zich in-het Beleidsprogram 1977-1981 

uitspreekt voor de terugdrLnging van de rol van hot kernwa 

in het veiligheidsysteem, 

dat de in diskussie zijnde i:rvoeri:Ig van nieuw 

wapens  (Pershing IL-  en cruiseraketten) daarentegen die re 

grote mate versterkt, 

dat de rol van kernwapens in het veiligheidss 

zich niet (in de eerste plaats) laat meten in aantallen ra 

of kernkoppen, maar dat vooral trefzekerheid, kwetsbaarhei 

biliteit en het bereik van de wapensystemen hierbij in acht 

worden genomen; 

is !enin,  dat het standpunt van de TKfraktie (motie 

zich uitspreekt vóór modernisering (produktie en  stationer  

in Nederland), weliswaar op termijn indien aan bepaalde voo 

niet zou zijn voldaan, 

dat dit standpunt desondanks niet in overeen 

is met het Beleidsprogram; 

is voorts van mening, dat de nadruk die de fraktie heeft 

op het belang van de ratifikatie van de SALT  IL-verdragen 

fraktiestandpunt m,b.t, de rol van de Staten-Generaal hij N 

sluiten over kernwapens wèl in overeenstemming zijn met het 

program 

is van oordeel, dat de voorgestelde modernisering moet wor 

wezen en dat onderhandelingen met het Warschau-Pact moeten 

gestart om te komen tot vermindering van middellange-afsta 

wapens; 

besluit, a het fraktiestandpunt in bovengenoemde zin af t 

b0 de fraktie uit te nodigen haar standpunt in deze te her 

daarbij rekening houdend met bovenstaande opvattingen en me 

ook binnen D'66- sterk groeiende onrust m.b.t. kernbewape 

en de eveneens groeiende wil en bereidheid om de rol van d 

wapens in het veiligheidssysteem daadwerkelijk terug te dri 
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MOTIE 

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

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 1,1  
van strategische kernwapens, i&tot een absurd niveau van een overmatig 
vernietigingspotentiëel op wereldschaal, met alle daaraan verbonden risico's; 

-dat de productie en parate opstelling van tactische kernwapens dit 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 actische  
niet is aangetoond; , 

I' 

is van mening: 

-dat met maximale inzet moet worden gestreefd naar een oierenkomst 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 NAVO-besluit tot modernisering van tactische kernwapens op dit moment 
uit militair oogpunt niet noodzakelijk is, en afbreuk zou doen aan de geloof- 
waardigheid van een NAVO-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 
geëvalueerd 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 grondgebie 

-dat de D'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 de bij de NAVO als bij 
het Warschaupact betrokken landen; 

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

besluit: 

-een op bovenstaande punten gebaseerd programma op te nemen in het beleids-
programma van D'66; 

en verzoekt: 

-de tweede kamerfractie bij de standpuntsbepaling in de discussie over de modern!- I 
sering van kernwapens binnen de NAVO zich te baseren op deze uitgangspunten; 

en gaat over tot de orde van de dag. II  

~% Ve 



Indieners : afdeling Utrecht 
Woordvoerder Roei Heskarnp 
Onderwerp : ,modernisering kernwapens ? j 1i1, / 

() 

Nummer : 

Do AtV van D1 66  etc.  

2121weenc1e, dL D'66 zich inhet Beleidsprogram 19771981 

uitspreekt voor de terugdringing van de rol van het kernwapen 

in het veiligheidsysteem, 

dat de in diskussie zijnde ï,nvoering van nieuwe kern- 

wapens  (Pershing II  en cruiseraketten) daarentegen die rol in 

grote mate versterkt, 

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, mo- 

biliteit en het bereik van de wapensystemen hierbij in acht moeten 

worden genomen; 

is van lataLn£, dat het standpunt van de TK-fraktie (motie Brinkhorst), 

zich uitspreekt v66r modernisering (produktie en stationering, ook 

in Nederland), weliswaar op termijn indien aan bepaalde voorwaarden 

niet zou zijn voldaan, 

dat dit standpunt desondanks niet in overeenstemming 

is met het Beleidsprogram; 

is voorts van m2nig dat de nadruk die de fraktie heeft gelegd 

op het belang van de ratifikatie van de SALT  II-verdragen en het 

fraktiestandpunt m.b.t, de rol van de Staten-Generaal bij NAVO-be-

sluiten over kernwapens wèl in overeenstemming zijn met het Beleids-

program 

is van oordeel, dat de voorgestelde modernisering moet worden afge-

wezen en dat onderhandelingen met het Warschau-Pact moeten worden 

gestart om te komen tot vermindering van middellange-afstandkern 

wapens; 

besluit, a. het fraktiestandpunt in bovengenoemde zin af te wijzen; 

b. 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 en bereidheid om de rol van de kern-

wapens in het veiligheidssysteem daadwerkelijk terug te dringen. 

Het is te betreuren dat de TK-fraktie standpunten in deze zaak heefl 
moeten innemen, alvorens de ALV hierover een uitspraak had kunnen 
doen. Overigens zullen dergelijke situaties -belangrijke besluiten 
moeten worden genomen en er is geen ALV bijeen- nog wel vaker 
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tji4,rd d-r q eQ- kj-r 
'De ALV van D' 66 

4-Zf cr &.0  

overwegende dat D1 G6 zich in het Beleidsprogram 1977-1981  uitspreekt voor 

terugdringing van de rol van het kernwapen in het veiligheidssysteem, 

dat de in diskussie zijnde invoering van nieuwe kernwapens  

(Pershing II-  en cruise-raketten) daarentegen die rol in gr6te mate versterkt, 

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 TIC-fraktie (motie Brinkhorst) zich uit-

spreekt v66r modernisering (produktie en stationering, ook in Nederland), 

weliswaar op termijn en indien aan bepaalde voorwaarden niet zou zijn voldaan, 

dat dit standpunt desondanks niet in overeenstemming is met het 

Beleidsprogram; 

is verder van mening dat de nadruk die de fraktie heeft gelegd op het belang 

Van de. ratifikatie van de SALT 11-verdragen en het fraktiestandpunt mbt de rol 

van de Staten-Generaal bij NAVO-besluiten over kernwapens wl in overeenstemming 

zijn met dat programma; 
1) 

besluit: a. het fraktiesiandpunt in bovengenoemde zin af te wijzen,- 

b. de fraktie uit te nodigen haar standpunt in deze te herzien, dagrhij 

rekening houdend n, de - ook binnen D'66 - sterk groeiende onrust 

mbt kernbewapening en de eveneens groeiende wil en bereidheid om 

de rol van de kernwapens in het veiligheidssysteem daadwerkelijk 

terug te dringen. 
I L.- L)"-,el, 5 J - 

Toelicht-ing. 

Het is te betreuren dat de TK-fraktie standpunten in deze zaak heeft moeteil 

innemen, alvorens de ATV hierover een. uitspraak had kunnen doen. Overigens 
}to4 4i 

zullen dergelijke situaties - belangrijke besluiten)  WBln genomen en' 

er is geen ALV bijeen nog wel vaker voorkomen. Maar, voor dit soort situaties 

hebben we toch de Adviesraad! Nu blijkbaar én fraktie gn BIB én de Adviesraad 

zelf het niet noodzakelijk hebben gevonden een advies aan te vragen dan wel 

ongevraagd te geven, heeft de ALV te meer de taak achteraf de standpunten 

van de fraktie te beoordelen en te toetsen, niet alleen aan het Beleidsprogram 

maar ook aan de (mogelijk gewijzigde) huidige opvattingen mbt kernwapens binnen 

onze partij. 

1) 
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van oordeel  
dat de invoering van nieuwe middellange af stands kernwapens door 

de NAVO een breukpunt kan betekenen in het streven naar ontspanning 

en wapenbeheening tussen Oost en West,zoals ook de moderniser.n-ng'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 3  aangegerepen 

moeten worden door de NAVO om een veelomvattend wapen'Je1ioersingsaa 

bod te doen; t 
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tevensvanoordeel ) 
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-dat Le x1annen tot invoering van deze nieuwe wapensondrstreept d3 

het vraagstuk van de Eüropese veil.gheid steeds meer een eigen karakter 

begint te krijgen,nu de V.S.en de S.U.een evenwicht op bet niveau van 

de strategische kernwapens hebben bereikt ,zoals is vastgelegd in SALT-11:  

-dat daarom een sEt rienhan.endo strategie voor do Eurocse veil voi11,  gheid ont 

wikkeld moet worden,waarbij bovengenoemd wapenboheorsingsvoorstel de eer 

ste stap kan zijn naar de tot stand komng vaneen Europees Veiligheids 
S 'S S S 

S 
5
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spreekt als haar mening uit 

dat onderdelen van dit wapenbeheersingsaanbod moeten zijn: 

1 een aanbod tot besprekingen tuasen Oost en West over de nieuwe_kernwa 

biWL  

2.een nieuw aanbod In de onderhandelingen over de militaire sterkte van d* 

twee bondgenootschappen in Centraal Europa(de zgn 

dit aanbod moet blijken dat de NAVO bereid is tot concessies toaev de voor 

naamste kwesties die een overeenkomst in de weg staan,te weten de onenig 

heid over de troepensterktes en de zgn. "nationale plafonds" (bij dit laat-

ste valt te denken aan het idee van Bondskanselier Schmidt dat geen lid van 

een bondgenootschap meer dan 50% van de troepensterkte van dat bondgenoot 

schap in het  MFR-reductiegebied mag omvatten) 

30het eonzi,idi. terugtrekken van Y( Hctische kernwapens door de NAVO 
oic&er ek)L t t & t tw 

uit Europa  

o d O O a 

alle tactische kernwapens in Europaj li  
0ntth ortiO pteJcej 

( 
geen aanbod tot het instellen van een kéthwãnvrije zone n Centraal L 

ropa aan weerszijden van het Ijzeren G-ordijn 

60voorstellen tot vergaande en jir±ischverbindende afspraken over de mi- 

litaire veiligheid,de zgn "vertrouwen &.bp  

C- 
- (zowel de Franse voorstellen als die 

van het Warschau Pact bieden hiervoor goede aan opingspiiten) 



1-iet uitspreken van de bereidheid tot het afgeven van e.tfl "no first 
-etn Ii4s?i  

use"  verklaring t.a.v. kernwapens,zodza 4-n-=M vorb& ove 

de conventionele -eaterkte ~ bereikt  Lt,  
to.1cj 

7.  een voorstel de totale Europese veUhe1dssituatie te bespreken  din  

een Europese Ontwapenings Conferenti.e ,waaraan alle Europese landen, cie 

V.S. en Canada d.eelninen x en waarvan de afspraken gelden voor het gehele 

Europese continent 
verzoekt de P', Knmerftact e 
hij haar, ste1iig n1Ho n. de 'woodc Iainex rekening, te hou den met het 

hierboven gestelde -,  

draagt het Hoofdbestuur pp 

-volgend jaar voorstellen te doen voor de aanpassing Van de paragrafen 

• Defensie en Buitenlai.d van het Beleidsprogranllna,waarbij' bovengenoenide voor- 

stellen 1rnñ strateq:i.e voor de Europese vei- 

lgheid ontwikkeld word.t,die gericht is op de tot stand koming van een 
d!J_ k'1 (O .'4 CCVC4 

Europees Velligheids Stelsel. eijt 
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Indieners : afdeling Utrecht  
Woordvoerder: Roel Heskamp 
Onderwerp : kernwapens 
Nummer 

uI 

overyeEende, dat een veiligheidssysteem dat berust op het mogelijk 

gebruik van kernwapens en daarmee op de mogelijke vernietiging/ver-

minking van alle leven op (delen van) de wereld, niet alleen voor 

het moment, maar ook voor vele generaties daarna, door D'66 niet 

langer als veiligheidssysteem kan worden geaksepteerd; 

is van oordeel, dat D'66 zich, met meer vindingrijkheid en moed dan r 

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 do partij dit oordeel als uitgangs- 

punt te aanvaarden en te trachten dat oordeel om te zetten in 

draagt het HB op, het Beleidsprogram met inachtneming van het uit- 

gesproken oordeel te herschrijven, en het resultaat daarvan vóor 

de volgende TK-verkiezingen aan de ALV voor te leggen, 

Roel Heskamp 
Joep Baars 
Jan Schonk 

flJr 



. j 
0 L 

rol 

( 

(y_ 

(cL

)

DO n C 

/ 
V L 

-- 

kcç r t H - 

- 1. ~-- ; - , — „ ~ kl,  ~jp~ -- n 1 ? =~ 0 l 

i - I 

a r H 
- t k"- ct t 

( 

V Ç 

- cV ct 

Cc 



MOTIE 

indieners: afdelingsbestuur Amsterdam. 
woordvoerder: Ronald van Dokkum, 

onderwerp: kernbewapening. 

De A4 van D66, in vergadering bijeen op 26 nov1979 te Amsterdam, 

overwegende, 

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 

D'66 heersen, wij van mening zijn, dat het kerna±'valprobleem uit 

de wereld moet worden geholpen 

is van mening, 

dat in de discussie over vervanging van kernwapens aandacht ge-

schonken moet worden aan de opslanogelijkheden van het vrij-

komende kernafval en dat n het energiebeleid bn het defensie-
beleid van de regering hierin dient te voorzien 

verzoekt de tweede kamerfractie van D'66 bij de regering aan te 

dringen op 

het overleggen van duidelijke gegevens over de opslagmogelijk-
heden van het bij vervanging vrijkomende nucleaire materiaal,  

b opschorting van  eon  standpuntbepaling over de vervanging' van 
het  nederlandse keruwapenaandeel in de NAVO. 
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trjd is niet het beleidsprogramma 
er naar dient ie worden gestreefd 

tdrongen; 

middels het invoeren van kernwapens 
op op nucleair gebied te doen ontstaan; 

dienovereenkomstig een te wenden, 

ogac.htend, 

.:• 

de ,.. 

I
I

,. 
 

en gac 

I n m i d d cl 

Baarn, 27 november 1979. 

Hierbij heb ik hei genoegen U namens D'66, afdeling  Beam,  een motie te doen 
toekomen mei betrekking tot het invoeren van kernwapens in de grijze zône, 
waarover in de Algemene Iedenveradering ven 1 december zal worden gesproken. 

Motie Afdeling, Baarn ven D'66: 

De Algemene Ledenvergadering van D ",-)6, op 1 december 1979 in Amersfoort hij een, 

overwegende 

dat met kracht moet worden gestreefd naar het terugdringen van het bewa.peningsniveau 
van de NAVO en van hei Warschauract; 
dat vooral de rol van de kernwapens moet worden beperkt; 
Spreekt a1  zijn mening uit dat met kracht moet worden gestreefd naar bewapenings 
hepeilce voi eenkomsten met hei VJarchaupct, 
da eLide daarop besloten moet worden not het niet axxaarmw mo elniscren 
va' e kernwapens van de ÏD\VO, 

cipebeluit tot iode mi sering mei de besoelin dit elui t niet uit 
het \tIsrcahupac een be\/a uenhiir shcpe kende overe nka nt e d  nten 
neen afgewezen, 

wpeningsachterstand  an  de NAVO ten evolne haert en moe a' een 
(..H 

:.. 

- 

Chrieiiaanse 
elingsvoorzi tier D'ih 
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Groningen 151179  

Geachte congresvoorbereidingscommissie 

Een aantal leden van de afdeling Groningen wil er zeker van zijn 

dat de motie die in hot congresboek van Utrecht stond als motie 43 

op het vervolgcongres in Amersfoort behandoll wordt 

Daarom dienen zij alsnog deze motie in9  zelfs al wordt hij door 

de oorspronkelijke Indieners-ingetrokken. 

Wij vinden de zaak waarom het hier gaat zeker geen detailzaak en 

zijn daarom niet gevoelig voor de argumenten van hot hoofdbestuur 

om dergelijke moties op een congres over kernenergie buiten de 

discussie te houden 

I 

U A 
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Hoogachtend 
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Visserstraat 23A 

Groningen 
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MV  

De A.L.V. van i' 6, in congrE bijeen op 1 december 1979 
te Zwolle, overwèg&è' 

1, er met name in de industrie een groot ongebruikt potentieel 
voor toepassing van w/k installaties is. 

2, het rendement van dergelijke installaties gunstig afsteekt tegen 
dat van conventionele electriciteitscentrales, 

3. de regering streeft naar grote toepassing van w/k 

4. benutting van het potentieel voor w/k zou leiden tot 

• een groot electriciteitsaanbod door de industrie 

5. benutting van het w/k-potentieel in gebruikname van nieuwe 

el'ectriciteitscentrales voor aanzienlijke tijd ken 
uitstellen. 

besluit de Tweede Kamerfraktie 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 conventionele kolencentrales zeker niet voor 
1984 hoeft te worden genomen, - 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Ondergetekenden 9  JPWind; DJDouwes; LA,Beth; LCWouda; 

G.WI(0Heijnen; LRKortenhoff dienen voor het vervolgoongres 

van D'66 op 1 december to Amersfoort 1e volgende motie in 

De MJV van Dt66  in vergadering bijeen te AmersVoort op 1 december 19799  

overwegende-dat kernenergie een energiebron is waaraan op dit moment 

grote bezwaren kleven, waarbij maatschappelijke consequenties( bv 

bewaking), veiligheid en opslag van radioaIctief afval de grootste 

problemen vormen 

dat de kerncentrale in Borssele dagelijks radioaktief 

afval produceer waarvan het probleem van de opslag nog niet is 

opgelost, 

dat de energievoorziening van deze centrale overgenomen 

kan worden door andere centrales, 

spreekt zich uit 

voor de sluiting van deze centrale 

en gaat over tot de orde van de dage 

indieners : JP0Wind  ea  

woordvoerder JPaWd 

onderwerp s kernenergie 
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Politieke Partij Democraten 66 

Motie 

Nummer,  
Indieners Regio Zeeland 
Woordvoerder 
Onderwerp: Ohderzek problematiek rond opslag en verwerking 

kernafval 
• • 

De  AV  van D66, in vergadering bijeen te Amersfoort 
op 1 december 1979, 

overwegende, dat hij de dicussic over hei doordraaien 
of sluiten van de kerncentrale te Borse1e de problematiek 
rond opslag en verwerking van kernafval van doorslaggevende 
betekenis kan zijn, 

is vn oordeel, dat op korte termijn nader onderzoek 
moot plaats vinden naar de knelpunten rond de opslag van 
Ohogwaardig afval ven de kcxncentr les m Nederland en naar 
de uiiiancie]e en milieutechnische consequenties van de 
keuze voor opwekken dan wel niet-opwekken, 

verzoekt het partijbe stuur het initiatief te nemen 
voor het starten van het r ewcnste nadere onderzoek 

Was getekend, EoogerdQuaack  
Scheele  
Grootaarts 
Ovaa 
De Schipper 



D66 ALV van 1 deomber 1979 ss 

Kernenergie 
4 

Amendement op Hoofdbestuursresolutjo  II  

(tweede Congresdemocraat) 

Verwijder paragraaf 6 (zoutboringen) 

c1tin 

Paragraaf 6 hoort niet thuis in deze motie, zowel om 

procedurele als om inhoudelijke redenen. De motie is 

er immers op gericht de regering te dwingen niet 

vooruit te lopen op de Brede Maatschappelijke 

Discussie, Het is onjuist  áán  specifiek inhoudelijk 

punt in deze min of meer procedurele motie op te 

nemn. Men zou dan ook net zo goed paragrafen kunnen 

opnemen over Kalkar, opwerking, opslag, bestraalde 

splijtstofelementen of zelfs SO2 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 BID, dan moet men zelf Ook niet 

van te voren stellingen betrekken maar als Democraten 

1 66 de BlVD in een opeb houding tegemoet treden. 

Tenslotte kan men ook nog inhoudelijk bewaar hebben 

tegen paragraaf 6 .-juist om de BlVD zo goed mogelijk 

te kunnen voeren, dient men alle voor en nadelen 

van de verschillende enrgievormen te kennen. Kennis 

van de mogelijkheden of onmogelijkheden om kern-

afval 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, 

Arend Moe,bur (woorvoorcer) 

7 
van 

6iQ4rr na 



MOTIE 
J 

De ALV van D'66 in kongres bijeen op 26 en 27 oktob979taUtiecbt 
en op 1 december te Amersfoort .  

Overwegende, 

- dat de regering waarschijnlijk binnenkort een besluit zal namen over 
de inpoldering van het -Markermeer; 

- dat het Beleidsprogramma van D'66 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 inpol-
dering onontko cathaar maakt; 

- dat de zgn. baten van de inpoldering - landbouw- en bosbouwgrond, 
ruimte voor de woningbouw, een tweede nationale luchthaven en de werk-
gelegenheid - 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 konsequenties zal 
hebben voor de waterhuishouding en de infrastruktuur van Noord Holland 
benoorden het Noordzeekanaal; 

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

Spreekt als haar mening uit, 

- dat de inpoldering van de Markerwaard ongewenst is; 

Vraagt de Tweede Kamerfraktie, de toekomstige Eerste Kmnerfraktie en de 
betrokken Statenfrakties 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. 



Markelo, 13 november 1979 Klompmakersweg 9 P.F.M. Fokkink 
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P. F. (9K 
Ko nip nrswcj 9 

Motie van Orde inzake de Agenda van de verlengde 25e ALV 
F iARK 

Motie nr: 

Indiendrs: P. Fokkink c.s. 

Woordvoerder Fokkink 
! I / 

Onderwerp: Tijdstip waarop de Kernwapondiskussie begint. 

Do ALV, bijeen te Amersfoort op 1 december 1979, 

overwegende d, 
de extra vergadering van 1 december juist is uitgeschreven ton behoeve van 

de diskussie omtrent de kernbewapening, 

vandaag in ieder geval een kongresuitspraak moet komen omtrent de kernbe— 

wapening ten behoeve van het TK-debat op 4 december a,s, 

besluit: 

de agenda z6 in te richten, dat met de diskussie over de kernbewapening wordt 

begonnen onmiddelijk n, het vaststellen van de agenda, 

en besluit tevens 

de algemene politieke moties van de 25e ALV eerst in de namiddag ter diskussie 

to stellen, 

en Laat  over tot de orde van de vergadering. 4 



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 



va:. Cre inzake de enda vn cj- 'eren:e 

:.:otie nz: 

Indienrs: P. Fokkink c.s. 
. ., 

Woordvoerder: Fokkink - j  

Onderwerp: Tijdstip waarop de Kernwapendiskussie begint. L 

De ALV, bijeen te Amersfoort op 1 december 1 979, 

overwegende dat, 

- de extra vergadering van 1 december juist is uitgeschreven ten behoeve van 

de diskussie omtrent de kernbewapening, 

- vandaag in ieder geval een kongres-uitspraak moet komen omtrent de kernbe- 

wapening ten behoeve van het TK-debat op 4 december a.s. 

besluit: 

de agenda z6 in te richten, dat met de diskussie over de kernbewapening wordt 

begonnen onmiddelijk  ná  het vaststellen van de agenda, 

en besluit tevens 
de algemene politieke moties van de 25e ALV eerst in de namiddag ter diskussie 

te stellen, 

en gaat over tot de orde van de vergadering. 

Markelo, 13 november  1979 
- .- 

- Klompmakersweg 9 - P.F.M.Fokkink 
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Ga j en 

- - - - - i - 

Kernen erg i e 

Amendement op Hoofd'oestuursresolutie  II  

(tweede Congresdemocraat) 

Verwijder paragraaf 6- (zoutboringen) 

Toelichting 

Paragraaf 6 hoort niet thuis in deze motie, zowel om 

procedurele als om inhoudelijke redenen. De motie is 

er immers op gericht de regering te dwingen niet 

vooruit te lopen op de Brede Maatschappelijke 

Discussie. Het is onjuist áén specifiek inhoudelijk 

punt in deze min of meer procedurele motie op te 

nen. Men zou dan ook net ZO goed paragrafen kunnen 
opnemen over Kalkar, opwerking, opslag bestraalde,. 

splijtstofelementen of zelfs 302—uitstoting, 

CO2—gehalte, de Poolse kolenmijnen b-f wat er verder 

nog allemaal met energie te maken heeft. Als men 

bovendien niet wil - en terecht niet - dat de regering 

vooruitloopt op de BIG, dan moet men zelf ook niet 

van te voren stellingen betrekken maar als Democraten 

1 66 de BIVID in een opeh houding tegemoet treden. 

Tenslotte kan men ook nog inhoudelijk bewaar hebben 

tegen paragraaf 6 : juist om - .de  BLED  zo goed mogelijk 

te kunnen voeren, dient men alle voor— en nadelen 

van de verschillende endrgievormen te kennen. Kennis 

van de mogelijkheden of onmogelijkheden om kern—

afval 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. 



1-0:::e CUS 

De ALV van D 1 66 in vergadering bijeen te mersfoort op 1 december 

1979 

overwegende dat 

-het voor het goed functioneren van D'66 nodig is dat de leden zich 

betrokken voelen bij de besluitvorming 

-aan de geloofwaardigheid van D'66 afbreuk gedaan wordt, als de 11] 

leden niet meer ten volle bij de besluitvorming betrokken zijn, 

concluderende dat 

hieruit volgt dat m.b.t. belangrijke beslissingen en maatschappe- 

lijke problemen een ALVe uitspraak vooraf moet gaan aan de behan- 

deling in de tweede kamer, 

constaterende dat - 

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

sprekt als.baar mening uit dat - 

de planning van de verlenging van de ALV op 1 december minder 

gelukkig is in verband met de reeds ± ux 11ig plaats-

gevonden hebbende stefl

-

ngpame van de tweede-kanierfracte - 

- - 

 

-----------en- verzoekt•het HB- ----rn---- - ---------------- .. _. -.------------------------- 

- er-zorg voor te dragendateendergelijkeplanning in de toekomst 

vermeden wordt, - - 

en gaat over tot de orde van de dag.' - - . 

D.J.Douwes, B.S.Wilpstra, J.Apotheker, M.Hart de Ruyter-Koutstaal, 

E.gnlits,I.Hendriks 
-. 

. 

-- 



TEn cl.,-  r--- an Gre - e:e 

iie in Iet congr esOE :. 

o Ent vervoiooneE in aers±'oert n::e:i :anit 

en 2ij :o motie i, ZC:E L no::i i j ioom 

ie orpr on,  :elijne in ieners ingetro::en. 

ij vinden cie zaak waarom het hier gaat zeker geen detailzaak en 

zijn daarom niet gevoelig voor ie argumenten van het hoofdoestuui 

om dergelijke moties op ezn congres over kernenergie bui-ten de 

discussie te houden.  

Hoogachtend 

J.P.Tind 

Visserstraat 23 

1'wi_ry' Groningen 

J7r Ø/ 
tel 050-136052 

L. ._ 



S ete: • • in * 

_e- Jnel .I.'cr:cf. iC- 

v  an 1 decenfer te ro - ic  - :tie  in: 

De JX van D'66 in ver  ad erirg J,  c- te Lmer oa- 1 dece:r,oe 179, 

over egende-dat kernenergie e rorn i:, aL-aan op dit roent 

grote bezwaren kleven, waarbij maatschaprelijke consequenties(  by.  

bewaking), veiligheid en opslag van radio-aktief afval de grootste: 

rrobleren vormen, 

- dat de kerncentrale in crssele dagelijks radio-aktief 

afval produceert waarvan het probleem van de opslag nog niet is 

opgelost, 

- dat de energievoorziening van deze centrale overgenoen 

ken worden door.andere centrales, 

spreekt zich uit 

voor de sluiting van deze centrale 

en gaat over tot de orde van de dag. 

indieners : J.P.Wind e.a. 

woordvoerder ; J,P.Win(1 

onderwerp kernenergie 



Denokraten 1 66 

subregio Venray 
- 

Voorlopig sekretariaat: Straat 3, Venray 

Motie 

Indieners: subregio Venray 
Woordvoerders: Frits de Jong 
Onderwerp: defensie, modernisering kernwapens 

De A.L.V. van D'66 invergadering bijeen in Amersfoort op 1 december 1979 

overwegende, 

- dat D'66 claimt de politiek te willen vermenselijken en gebruik van middelen 
als kernwapens hier niet in passen 

- dat alle politieke en strategiese argumenten voor uitbreiding van kernwapens, 
die nu gehanteerd worden, eerder gebruikt en heilloos zijn gebleken t.a,v. 
bevorderen van de ontwapening 

- dat instalering van kernwapens in Nederland de medeverantwoordelijkheid van 
de Nederlandse regering voor eventuele noodlottige gevolgen impliceert 

- dat instemmen met modernisering van de kernwapens de ontwapenings-
initiatieven tientallen jaren onmogelijk maakt en mogelijk zelfs terugzet, 

spreekt als haar mening uit, 

- dat uitbreiding van het NATO-kernwapenarsenaal volledig afwijst 

- dat het standpunt van het Interkerkelijk Vredesberaad, ni. 'Help de 
kernwapens de wereld uit, te beginnen in Nederland' onderschreven-wordt 
en uitgangspunt wordt voor het beleid van D1 66 dienaangaande 

- dat met kracht gestreefd moet worden naar bewapeningsbeperkende overeen-
-komsten met het Warchauw Pakt 

verzoekt de Tweede Kamer fraktie vaniD'66 

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

ondertekend door de leden: 

MI A 

L -0 M/1  1 ~1
„ 

V4 C 
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