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CONGRESAGENDA 

voor de 31ste Algemene Ledenvergadering van de 

POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 

te houden op 13 en 14 november 1981 in 

DE  FLINT te AMERSFOORT. 

VRIJDAG 13 november 1981 

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

2.  Benoeming notulen- en stemcommissie 
3.  Toelichting op de stemprocedure 

19.40 uur .4. Beleidsprogram Hoofdstuk GEHANDICAPTENBELEID (TCD 1) 

20.30 uur 5. FINANCIEN 
a. Begrotingsaangelegenheden (bijstelling begroting 

1981 en begroting 1982 (TCD 2/3) 
b. Advies Financiële Commissie 

21.15 uur 6. Beleidsprogram Hoofdstuk LANDBOUW (ECD 1 en TCD 4) 

22.30 uur 7. Schorsing van de vergadering 

ZATERDAG 14 november 1981 

10.00 uur 8. Heropening van de vergadering 
9. Toelichting op de stemprocedure 

10.10 uur 10. BESLUITVORMING 
a. Uitgangspunten (ECD 2) 
b. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement 

Hoofdstukken II, III  en  XI (TCD 5) 

11.15 uur 11. PRESENTATIE kandidaten voor bestuursfuncties en vaste commissies 
Opening stembussen (eerste ronde) 

11.30 uur 12. WIJZIGING STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT (TCD 6) 

11.40 uur 13. Bespreking Nota D'66 en de ACTIEGROEPEN (TCD 7) 

12.30 uur Sluiting stembussen (eerste ronde) 

12.45 uur Lunch 

13.30 uur UITSLAG STEMMINGEN (eerste ronde) 
/(Opening stembussen (tweede ronde) 

13.30 uur 1 14. EUROPESE PARTIJVORMING (ECD 3, TCD 8) 

14.15 uur 15.  Toespraak PARTIJVOORZITTER 

Sluiting stembussen (tweede ronde) 

14,45 uur 16.  ACTUELE POLITIEKE MOTIES 

15.30 uur iT. Toespraak van de FRACTIEVOORZITTER TWEEDE KAMER 
Verslag formatiebesprekingen 

16.00 uur 18.  UITSLAG STEMMINGEN (tweede ronde) 

16.05 uur 19.  SLUITING door de partijvoorzitter. 



STANDPUNT PROGRAMMACOMMISSIE 

Hoofdstuk: Gehandicaptenbeleid 

Redactionele amendementen 

401,402,404,405,412,416,419,425,426,427,432,435,436, 

437,438,440,441,449,450,451,452,454,455,456,457,459, 

460,461,471,474,475 ,476 ,480 ,482 ,458A,417A. 

Ontraden amendementen 

400, 406, 413, 414, 415, 418, 421, 423, 424, 433, 

439(eerste deel), 443, 445, 448, 453, 458, 463, 468, 

472, 473, 481. 

Overqenomen amendementen 

444, 446, 447, 462, 477 

Hoofdstuk: Landbouw  etc.  

Redactionele amendementen 

600,604,606,607,608,609,611,612,615A,616,617,622,623, 

624,625,630,633,635,636,638,639,640,643,646,647,651, 

652,653,654,656,657,658,659 ,660,666. 

Ontraden amendementen 

601, 602, 610, 614, 615, 618, 627, 637, 642, 655, 

667, 669. 

605, 619, 620, 628, 650, 662. 

Opmerking: PC vraagt machtiging om n.a.l.v. Motie 801 
de betreffende passage uit het verkiezings-
programma in het Beleidsprogramma te zetten. 
Aldus hoeft dit onderdeel niet nog eens 
apart aan de ALV te worden voorgelegd. 
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MOTIE 300 

Indieners : Regio Gelderland 
Woordvoerder : G.M.G. Hengeveld 
Onderwerp : Parkeerontheffingen voor invaliden. 

AMENDEMENT 400 

Indieners : Werkgroep Volksgezondheid 
Woordvoerder 
Onderwerp : 6,2,1.1. 

Voorstel : 6.2.1.1. eerste zin vervangen door: 

De universele Verklaring van de Rechten'van 
de Mens van de Verenigde Naties dient voor 
de overheid het vertrekpunt te zijn voor 
haar beleid (ten aanzien van iedereen); 
voor wat de gehandicapten betreft wordt dit 
beleid toegespitst in de Verklaring van 
de Gehandicapte Mens. 

r  Ir Ir',rMrMT fl111 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Amersfoort 
op 13 en 14 november 1981, 

constaterende 

dat een parkeerontheffing voor invaliden slechts wordt 
verleend als iemand minder dan 100 m kan lopen en dat 
dit een door de Minister van Verkeer en Waterstaat 
gesteld criterium is; 

dat in een stad als Arnhem een aantal openbare gebouwen 
en grootwinkelbedrijven op meer dan 100 m van de dichtst-
bijzijnde (invaliden)parkeerplaatsen gelegen zijn; 

dat men daardoor voor een bezoek aan die gebouwen en 
grootwinkelbedrijven tweemaal die afstand moet (kunnen) 
afleggen plus de loopafstand binnen die gebouwen en 
winkels; 

dat invalidenparkeerplaatsen rond het centrum van 
Arnhem ongeveer een cirkel omvatten met een straat van 
enige honderden meters loopafstand, waardoor men voor 
een bezoek aan winkels nabij het middelpunt van die 
cirkel al gauw in totaal een kilometer moet kunnen 
afleggen; 

dat de situatie in andere steden waarschijnlijk niet 
veel anders zal zijn sinds men probeert binnensteden 
zoveel mogelijk autovrij te maken; 

dat genoemd criterium waarschijnlijk dateert uit een 
periode met totaal andere verkeerssituaties; 

dat mensen die al erg moeilijk ter been zijn doch nog 
juist iets meer dan 100 ri kunnen lopen en dit om medische 
redenen nog zoveel mogelijk moeten blijven doen, bij-
voorbeeld om voortijdige atrofie van de spieren te voor-
komen, nu te vroeg in een rolstoel worden gedwongen om 
zich toch nog zelfstandig te kunnen verplaatsen en hun 
boodschappen te doen; 

is van oordeel 

dat genoemd criterium niet (meer) in overeenstemming 
is met de feitelijke situatie en derhalve absurd en on- 
bruikbaar is geworden; 

verzoekt 

het Hoofdbestuur en de Tweede-Kamerfractie te bevorderen 
dat het criterium zo spoedig mogelijk door de Minister 
zal worden aangepast en getoetst aan veranderende ver-
keerssituaties; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Indieners : Werkgroep Volksgezondheid 
Woordvoerder 
Onderwerp : 6.2.1.1. 

Voorstel 6.2.1.1. Tweede zin de woorden: 'om dit uit- 
eindelijk te laten uitmonden in 
vervangen door: 

met het doel te korien tot een . 

AMENDEMENT 402 

Indieners : Werkgroep Volksgezondheid en 
werkgroep Gehandicaptenbeleid 

Woordvoerder 
Onderwerp : 6.2.1.2. 

Voorstel : 6.2.1.2. Eerste zin, de woorden: gebreken 
of stoornissen vervangen door: 

toestand 

Amendement 403 
Indieners :-Werkgroep Gehandicaptenbeleid 
Woordvoerder: 
Onderwerp : Concept  BP  Geh. beleid 

H.6.2.1.2. - 8e regel. 
Voorstel : na "ontplooien" toevoegen: 

"Deze definitie dient slechts 
gezien te worden als aanzet om 
te komen tot een definitieve be- 
gripsomschrijving." 

Amendement 404. 

Indieners : Werkgroep Gehandicaptenbeleid D'66. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : Concept  BP  Gehandicaptenbeleid 

H.6.2.1.2./ 12e- en 13e regel. 

Voorstel: "eigenschappen en beperkingen" vervangen 
door "nogelijkheden". 

Anc 

Indieners: Werkgr. Volksgezondheid. 
Woordvoerder: 
Ondërwerp: Hoofdstuk 6.2.1.2. 
Voorstel : In de vierde zin: "De vele problemen 

alle oplosoaaiz", doorhalen de woorden: 
"De" en "alle". 

Amendement 406. 
Indieners : Wericgroep Volksgezondheid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : Gehandicapten beleid. 

Voorstel : Hoofdstuk 6.2.1.2., in de 6e-zin doorha- 
len: " de revalidatie en". 



Amendement 407 

Indieners : Werkgr. Gehandicapten beleid. 
en Werkgroep Volksgezondheid. 

Woordvoerder: 
Onderwerp Hoofdstuk 6.2,1.2. 

Voorstel : In de laatste alinea de woorden "Hoewel 
wij bepaald t/m....... graad van handi-
cap." schrappen. 

A1ENDEMENT 407 4  
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Indieners : Werkgroep Volksgezondheid 
Woordvoerder 
Onderwerp : Beleidsprogram, Hfdst. Gehandicaptenbeleid 

Voorstel par. 6.2,1.2. laatste alinea (van Hoewel 
t/s .. handicap) laten vervallen en in 
plaats daarvan formuleren: 

Gehandicapten hebben als elk ander het recht 
om zelf te bepalen hoe zij hun leven inrich- 
ten. Voorzover zij hiertoe zelf niet, of 
nog niet, in staat zijn, komt dit recht toe 
aan hun wettelijke vertegenwoordigers, pri- 
mair de ouders. 
Indien gekozen wordt voor (verder) verblijf 
van de gehandicapte thuis, dan dient er een 
beleid te zijn, dan wel te komen, dat het 
thuismilieu optimaal voor de ontwikkeling 
van alle betrokkenen., onder wie de gehandi- 
capte, toerust (gezinsbegeleiding, prakti- 
sche/pedagogische thuishulp, oppascentrales, 
adequate dagopvang van het kind met een 
handicap). Wordt er gekozen voor verhuizing 
van de gehandicapte ("uithuisplaatsing") dan 
dient ook hiervoor de ruimte te zijn en 
dient er geen discrepantie te zijn in de 
kosten voor betrokkenen/ouders, al naar ge- 
lang de gehandicapte / het gehandicapte kind 
naar een instituut gaat (tehuis, inrich- 
ting, revalidatiecentrum) of naar een pleeg- 
gezin. 
Het kiezen voor een oplossing voor thuis' 
of "elders" dient niet op voorhand te worden 
beinvloed door de financiering van de be- 
treffende voorziening (elders" wordt ge- 
dekt door de AWBZ, thuishulp moet men zelf 
betalen, dus .. 

Een en ander wordt in de volgende paragra- 
fen nader aanoeduid. 

Amendement 408. 
Indieners : Werkgroep Volksgezondheid. 
Woordvoerder: - 

Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.1.3. 
Voorstel Onder a. de 2e zin: Niettemin...... 

Milieuhygiëne." vervangen door: 
"Hierbij moeten sterke banden met het 
totale emancipatiebeleid worden gelegd." 

Amendement 409. 
Indieners : Werkgroep Volksgezondheid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.1.3. 
Voorstel : Onder b. de le zin: "de provinciale be- 

stuurslaag" vervolgen met: voor de re- 
geling en waar mogelijk de gemeenten voor,  
de uitvoering." 

Amendement 410. 
Indieners: regio Groningen. 
Woordvoerder: Mat  Ringers.  
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.1.3. 

Amendement 411. 
Indiener: regio Groningen. 
Woordvoerder: Mat  Ringers.  
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.1.3.. 

Voorstel : Na de laatste zin, eindigende op "eigen 
studiebureau" toevoegen "De adviezen van 
een Nationale Raad Gehandicaptenbeleid 
dienen openbaar te zimn." 

Amendement 412. 
Indieners: Werkgr. Volksgezondheid. 
Woordvoerder 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.1.3. 
Voorstel : Onder d. in de derde regel: net woordje 

"OOK" vervangen door "meer". 

Amendement 413. 
Indieners : Werkgroep Gehandicaptenbeleid. 

Woordvoerder: 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.1.3. 
Voorstel : Onder d. toevoegen na "SER  áán  zetel" net 

woord "Kroonlid". 
Amendement 414. 

Indieners : Werkgr. VolKsgezondheid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.1.3. 
Voorstel . : In de tweede zin onder d., "zetel Komt.... 

.van degehandicapten" vervangen door 
"icroonlid komt dat in staat is de proble-
matiek van de gehandicapten te verwoorden" 

Amendement 415. 
Indieners 
Woordvoerder: 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.1.3. 
Voorstel : e. te vervolgen met:"die Kan steunen op de 

provinciale en landelijKe infrastructuur." 
Amendement 416. 

Indieners : Regio Groningen. 
Woordvoerder: Mat  Ringers.  
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.1.3. 

Voorstel : Onder g. de zin:"De Overheid dient.... 
gemaakt worden." vervangen door:" De 
Overheid dient hiervoor in samenspraaK 
met de gehandicaptenorganisaties criteria 
te ontwikkelen." 

Amendement 417. 
Indieners : Regio Zeeland. 
Woordvoerder: Wim de Jonge. 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.1.3. 

Voorstel : Onder h. (Bestuurlijke aanpak) vervangen 
door: " Aan het particulier initiatief 
dienen hoge eisen van democratisering te  
worded  gesteld en wel zodanig dat in elk 
geval de gehandicapten zelf invloed heb-
ben, of, in het geval van geestelijk ge-
handicapten, die .daar niet toe in staat 
zijn, hun ouders of verzorgers." 

Voorstel: Na cie zin (onder b.) eindigende op "Provinciat€ 
Overlegorganen (POR)" de zin invoegen "Het POR-bestuur 
moet voor tenminste de helft uit consumenten bestaan." 
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AMENDEMENT 417 A 

Indieners : Werkgroep Volksgezondheid. 
Woordvoerder 
Onderwerp : Beleidsprogram, Hfdst.Gehandicaptenbeleid. 

Y22r1 : Par. 6.2.1.3., punt i vervangen door: 

Een nadere regeling van de rechtspositie van 
de meerderjarige gehandicapte dient, uit 
respect voor de persoon van de gehandicapte, 
met grote omzichtigheid te geschieden. Uit- 
gangspunt dient hierbij te zijn het recht 
op maatschappelijke bewegingsruimte voor de 
betrokken gehandicapte. Dit dient tot uit- 
drukking te komen in zowel de materiële 
sfeer als de immateriële, meer persoonlijke 
sfeer. 
Wat de eerstgenoemde sfeer betreft kan de 
figuur van de onderbewindstelling, wat de 
laatstgenoemde betreft die van een in te 
voeren 'mentorschap" volgens D66 goede 
diensten bewijzen. 
Indien toepassing van een of neer van deze 
rechtsfiguren nodig blijkt, moeten de aan 
te wijzen bewindvoerder en/of mentor perso- 
nen zijn, in wie de betrokken gehandicapte 
vertrouwen stelt. De voorkeur zal daarom 
vaak uit moeten gaan naar een ouder of ander 
nauw betrokken familielid. 
In alle gevallen wordt het door D66 voorts 
ongewenst geacht dat personen met bindingen 
aan de verblijfsvoorziening waarin de gehan- 
dicapte verblijft, als bewindvoerder en/of 
mentor optreden. 
De rechtspositie van gehandicapten behoeft 
volgens D'66 alsnog tevens een betere rege- 
ling op het punt van de rechtsbescherming 
in de sfeer van het gebruik van diverse 
maatschappelijke voorzieningen. Gedoeld 
wordt hierbij met name op het ontbreken van 
een klachtrecht als bepleit in het patiëntery 
cliëntenrecht. Gemeend wordt dat aan dit 
punt in een totstand te komen algemene re- 
geling de nodige aandacht dient te worden 
besteed. 

Arnendeiieimr 418. 
Indieners : regio Groningen. 
Woordvoerder: Mat  Ringers.  
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.1.3. (1.) 

Voorstel : Onder i. de zin:"Het oppotten van gelden.. 
gehandicapten verblijft", vervangen door: 

Niet dan bij hoge uitzondering  nag  een 
ander dan een ouder of nauw verwant fa-
milielid het beheer voeren." 

Amendeinant 419. 
Indieners : Werkgr. Volksgezondheid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.1.3. (j.) 

Voorstel : Onder j. "de Rijksbijdrageregeling POZ" 
vervangen door: "een Rijksbijdrageregeling 
POZ.". 
Opm.: Dit punt dient overigens uit het 
oogpunt van systematiek aan te sluiten op 
punt h 

krendement 420. 
Indieners : Regio Zeeland. 
Woordvoerder: Wim de Jonge. 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.1.3. (Bestuurlijke aanpak) 
Voorstel : Punt 6., kolom 3, aanvullen met: 

k. Er moet gestreefd worden dat in regio's 
waar plaats is voor slechts  áán  voorzie-
ning op een specifiek gebied (bijvoorbeeld 
én kinderdagverblijf, én gezinsvervan-

gend thuis )deze een bestuur dient te heb-
ben, dat opengesteld is voor alle gezind-
ten." 

Amendemant 421  
Indieners :  ARV  Overijsel. 
Woordvoerder: Ton Arts. 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.1.3. (Bestuurlijke aanpak). 

Voorstel : aan te vullen met een punt k,: "De be-
sluitvorming betreffende de zorg voor of 
de verzorging en begeleiding van de gehan-
dicapten vindt plaats op gemeentelijk 
niveau." 

Amendement 422. 
Indieners: Regio Groningen. 
Woordvoerder: Mat.  Ringers.  
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.2.1. 

Voorstel : Na Maatschappelijke activiteit,invoegen: 
6.2.2.1.0. "Ter bevordering van de inte-
gratie is het noodzakelijk dat ook aan-
dacht besteed wordt aan de problemen die 
de validen ervaren bij hun benadering van 
gehandicapten.' 

Amendement 423. 
Indieners : Werkgroep Volksgezondheid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : Hoofdstuk. 6.2.2.1,1, 

Voorstel : De eerste zin vervangen door: "De gemeen-
schap is verantwoordelijk voor ieders 
werkgelegenheid, dus ook voor die van de 
gehandicapte." 

Amendement 424. 
Indieners: Regio Groningen. 
Woordvoerder: Mat  Ringers.  
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.2.1.1.. 

Voorstel : Na de eerste zin eindigende op "ontplooien' 
invoegen: "De materiële belemmeringen die 
vaak de uitoefening van het actief en 
passief kiesrecht in de weg staan, dienen 
onverwijld te worden verwijderd. Dit dient 
wettelijk qereqeld te worden." 

Amendement 425. 
Indieners : Werkgroep Volksgezondheid. 
Woordvoerder 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.2.1.1. 

Voorstel : In de derde zin: Bijvoorbeeld via 
vervangen door: " bijvoorbeeld ook in,.." 

Amendement 426. 
Indieners : Werkgroep Volksgezondheid. 
Woordvoerder 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.2.1.1. 

Voorstel : Vierde zin schrappen vanaf: bij voorbeeld 
in hulpverlening....... 

Amendement 427. 
Indieners : Werkgroep Volksgezondheid. 
Woordvoerder 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.2.1.1. 

Voorstel : Vijfde zin, tussen "waarop zij" en "maat-
schappelijk" tussen voegen:'naast zelfnulp. 

Amendement 428. 
Indieners : Werkgr. Volksgezondheid. 
Woordvoerder 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.2.1.2. 
Voorstel : 'per provincie of regio instellen" verva 

gen door:"aan de gewestelijke arbeidsbu-
reaus verbinden." 



Amendement 429. 
Indieners : Werkgroep Gehandicaptenbeleid. 
Woordvoerder 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.2.1.3. 

Voorstel : de woorden: "Bijvoorbeeld in de fiscale 
sfeer" schrappen. 

Amendement 430. 
Indieners : Werkgr. Volksgezondheid. 
Woordvoerder 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2,2.1.3. 

Voorstel : Uit te breiden met: Aandacht moet ook 
worden besteed aan de positie van bij- 
voorbeeld de niet-inkomenverwervende 
ouder (die meestal de huishoudelijke taken 
vervult), die gehandicapt geraakt. In de 
vele extra kosten die een dergelijke 

situatie voor alle betrokkenen tot gevolg 
heeft, is op geen enkele wijze voorzien." 

Amendement 431. 
Indieners : Regio Groningen. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.2.1.4. 
Voorstel :  Ná  de zin "Het wijzigen ..... dat hierdoor 

kan ontstaan." invoegen "Het integratie-
proces moet zodanig gestuurd worden dat de 
plaatsingsnorm overbodig wordt." 

Amendement 432. 
Indieners : Regio Groningen. 
Woordvoerder : Mat  Ringers.  
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.2.1.4. 
Voorstel : Ns' de zin (onder a.) "Een goede definitie... 

.jurisprudentie." invoegen:"Het verdient 
aanbeveling het begrip arbeidsongescniktheid 
te herwaarderen. Er moet een nauw verband 
gelegd worden tussen iemands mogelijkheden 
en te vervullen functie. Arbeidsongeschikt-
heid bestaat dan t.a.v. bepaalde functies."  

Amendement 435. 
Indieners : Werkgr. Volksgezondheid. 
Woordvoerder 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.2.1.5. 

Voorstel: Eerste zin wijzigen in: "Lonen WSW en uitke-
ringen AAW, ABW  etc.  

Amendement 436. 
Indieners : Werkgr. Volksgezondheid. 
Woordvoerder 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.2.2.1. 

Voorstel : Eerste zin toevoegen na "integratie van de 
gehandicapte" de woorden "als werknemer." 

Amendemant 437. 
Indieners: Werkgroep Volksgezondheid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.2.2.1. 

Voorstel: In de eerste zin de woorden "en de Overheid" 
vervangen door: "Of de Overheid." 

Amendement 438. 

Indieners: Werkgr. Volksgezondheid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.2.2.1. 

Voorstel : In de tweede zin,.na WSW, het woord "Totaal" 
schrappen. 

Amendement 439. 
Indieners: Werkgr. Volksgezondheid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.2.2.1. 

Voorstel : In de 2e-zin de woorden "een versterking van 
de hokjesgeest" vervangen door: "dubbelspo-
righeid" en vervolgen met: "De nadruk dient 
te liggen op de mens en niet op de produktie.' 

Amendement 433. Amendement 440. I 
Indieners : Werkgr. Volksgezondheid. Indieners : Werkgr. Volksgezondheid. I Woordvoerder : Woordvoerder 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.2.1.4., punt C. 1 Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.2.2.1. I 
Voorstel : Punt C. vervangen door : "Gehandicapten, Voorstel: In de 3e-zin te wijzigen de woorden:"Therzijds 

die willen solliciteren naar een functie, willen de Sociale Werkvoorzieningen...." in 
dienen dat via het GAB te kunnen doen. Het "De Centra voor Sociale Werkvoorziening willen I 
GAB zal daarbij bevoegd moeten zijn om te enerzijds,..." 

beoordelen of de betrokken gehandicapte aan I 
de functie-eisen voldoet en om vast te stel - Amendement 441. 
len welke voorzieningen (op kosten van de Indieners : Werkgr. Gehandicaptenbeleid. 
voorzieningenfondsen) door de werkgever Woordvoerder: I 
dienen te worden getroffen. Bij konflikt Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.2.2.1. 
hierover moet beroep op de burgelijke 
rechter open staan." Voorstel : Vervangen van de zin "Nadrukkelijk dient daarbij 

Amendement 434. 
Indieners : Regio Groningen. 
Woordvoerder : Mat  Ringers.  
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.2.1.4. (Punt c.) 

in de werkteams een scrieiding te worden gehan-
teerd tussen geestelijk- en anderzins gehandi-
capten." door de zin: "De werkteams dienen 
zodanig te zijn samengesteld dat eenieder zich 
daarin op zijn plaats voelt." 

Voorstel: De eerste twee zinnen vervangen door:"Indien I 
een gehandicapte solliciteert dan kunnen zowel] Indieners : Anthonisse e .a. 
de werkgever als de sollicitant het GAB inscha- Woordvoerder: Anthonisse. 
kelen in het geval van verschil in beoordeling!j Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.2.2.2. 
van de functie-geschiktheid. Het GAB moet de 
noodzakelijke aanpassingen aangeven en als de 
werkgever deze onmogelijk acht, dan moet hij 
dat motiveren." 

I 

A,mendement 442. 



Voorstel: tekst geheel vervangen door: 
"Het bestuur van de Sociale Werkvoorziening dient 
doorzichtig, controleerbaar en aanspeekbaar te 
zijn voor de burgers, in het bijzonder voor de 
betrokkenen en hun organisaties. 
De bestuurlijke verantwoordelijkheid moet daartoe 
op gemeentelijk niveau blijven. Ook als meerdere 
gemeenten samen een werkvoorziening in stand nou-
den, dienen bestuurscommissies multidisciplinair 
te worden samengesteld en dient de openbaarheid 
van bestuur en de inspraak van belanghebbenden te 
zijn gewaarborgd. 
D'66 streeft er naar om bestaande verordeningen 
en gemeenschappelijke regelingen in deze zin te 
herzien." 

Amendement 443. 
Indieners: Regio Groningen. 
Woordvoerder: Mat  Ringers.  
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.2.2.2. 

Voorstel: De zin "D'66 wil de .....Pronciale Staten" 
vervangen door: "D'66 wil de bestuurlijke ver-
antwoordelijkheid loggen op provinciaal niveau 
en denkt daarbij aan provincible of regionale 
bestuurscomeissies van multidisciplinaire sa-
menstelling, hetgeen betkent dat daarin ook de 
gehandicaptenorganisaties vertegenwoordigd zijn. 
De politieke contrôle wordt uitgeoefend door riet 
provinciaal bestuur." 

Amendement 444. 
Indieners: Regio Zeeland. 
Woordvoerder:Wiin de Jonge. 
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.2.2.2. 

Voorstel: De zin: "Momenteel ......Provinciale Staten" 
aanvullen met: "Ook moet hierin plaats zijn 
voor vertegenwoordigers van belangenorganisa-
ties van geestelijk- en lichamelijk gehandi-
capten." 

Amendement 445. 
Indieners: Werkgroep Volksgezondheid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.2.2.2. 

Voorstel : Uitbreiden met: "De nieuwe bedrijfsstruKtuur 
dient door binnenprovinciale delegatie tot beter functio-
neren te worden gebracht." 

Amendement 447. 
Indieners : Regio Groningen. 
Woordvoerder: Mat  Ringers.  
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.2.3.2. 

Voorstel : Aan het slot toevoegen: " Onderzocht dient 
te worden op welke wijze procedures voor 
het verstrekken van voorzieningen versneld 
kunnen worden." 

Amendement 448. 
Indieners : Regio Groningen. 
Woordvoerder: Mat  Ringers.  
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.2.3.3. 

Voorstel: Eerste zin vervangen door: "Het criterium ar-
beidsongeschiktheid werkt stigmatiserend. Het 
verdient aanbeveling het begrip arbeidsonge-
schiktheid te herwaarderen. Er dient een nauw 
verband gelegd te worden tussen iemands moge-
lijkheden en de te vervullen functie. Indien 
men dan niet in staat is een inkomen uit arbeid 
te verwerven dit te koppelen aan de boonder-
vingswet (zie hoofdstuk 1.). 

Amendement 449. 
Indieners : Regio Groningen. 
Woordvoerder: Mat  Ringers.  
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.2.3.4. 

Voorstel : concepttekst vervangen door: "Indien ouders 
willen dat hun geestelijk gehandicapt kind in 
het eigen gezin of in een pleeggezin wordt 
opgevoed, dan moeten de kosten van deskundige 
bijstand op dezelfde voet als bijvoorbeeld bij 
de AWBZ door de overheid worden vergoed als bij 
plaatsing in een tehuis of inrichting." 

Amendement 450. 
Indieners : Werkgroep Volksgezondheid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.2.3.4. 

Voorste : Concept-tekst geheel vervangen door: 
"Indien ouders van een gehandicapt kind wil- 
len dat dit kind niet in een tehuis of andere 
instelling voor dag-en nachtopvang woont en 
opgroeit, maar thuis blijft of naar een pleeg- 
gezin gaat, moeten de kosten daarvan zoveel 
mogelijk op dezelfde voet als bij de "geIn- 
stitutionaliseerde" opvang door de gemeen- 
schap worden gedragen (bijv. via deAWBZ). 

AMENDEMENT 451 

Indieners : Werkgroepen Volksgezondheid en 
Gehandicaptenbeleid D'66 

Woordvoerder 
Onderwerp : 6,2.3.1.1. 

Voorstel : 6.2.3.1.1. veranderen in: 
6.2.3.1. Toegankelijkheid. 

Amendement 452. 
Indieners : Werkgr. Volksgezondheid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.3.1.1. 

Amendement 446 
Indieners: Werkgroep Volksgezondheid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp :,Hoofdstuk 6.2.2.2.3. 

Voorstel : Schrappen wegens onbegrijpelijkheid, behou-
dens de laatste zin (WSW-ers ....betalen.) 

AMENDEMENT 446A 

Indieners : Werkgroep Gehandicaptenbeleid D'66 
Woordvoerder 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.4.5. 

Voorstel : na "6.2.4.5. Onderwijs" 
toevoegen: 
6.2.4.5.1. 

Voorstel : Tussenvoegen in de vierde regel tussen " is 
een......en "toegankelijk': "Voor ieder...  11 

 

Amendement 453. 
Indieners : Werkgr. Gehandicaptenbeleid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.3.3.1. 

Voorstel : Schrappen de woorden: "en een mede op gehandi-
capten gericht Openbaar Vervo,z- 



Voorstel : Schrappen van de woorden:"Er dienen wettelijk 
t/m hulp nodig heeft, en deze vervangen door 
"De mogelijkheid tot deelname van gehandicap-
ten aan het openbaar vervoer dienen verbeterd  
te worden, zodat zij daarvan als ieder ander 
gebruik van kunnen maken." 

Amendement 456. 
Indieners: Regio Groningen. 
Woordvoerder: Mat  Ringers.  
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.3.2. (sub a.) 

Voorstel: Toevoegen aan punt a. de woorden "en signalen" 

AMENDEI1ENT 457 

Indieners : Werkgroep Gehandicaptenbeleid 
en Werkgroep Volksgezondheid 066. 

Woordvoerder 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.3.3 

Voorstel : '6.2.2.3 vervangen door: 
"6.2.3.3. Huisvesting" 

Amendement 458. 
Indieners: Regio Groningen. 
Woordvoerder: Mat  Ringers.  
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.3.3. 

Voorstel: Concept-teicst:"Zo veel mogelijk nieuw te beu- 
wen woningen moeten in principe bruikbaar zijn 
voor gehandicapten." vervangen door: 
" Nieuw te bouwen woningen moeten in principe 
bruikbaar zijn voor gehandicapten." 

AMENDEMENT 458A 

Indieners : Werkgroep Volksgezondheid 
Woordvoerder 
Onderwerp : Beleidsprogram Hfdst. Gehandicaptenbeleid 

Voorstel : par. 6.2.3.3. vanaf de alinea die begint 
met "Om zelfstandig wonen .. enz." 
als volgt formuleren: 

Om zelfstandig wonen van gehandicapten te 
bevorderen moet er een zo continu mogelijke 
vorm van daarvoor noodzakelijke begeleiding 
worden gerealiseerd. 
Voor fysiek gehandicapten moet hiervoor een 
(in principe 24-uurs) dienstverlening voor 
de algemene dagelijkse levensverrichtingen 
(A.D.L.) worden opgezet; voor geestelijk 
gehandicapten een vorm van begeleiding, die 
meer in het  psycho-sociale vlak zal liggen 
(advisering). 
De overheid zal moeten waarborgen dat in 
collectieve woonvormen voor gehandicapten 
het leefmilieu primair door henzelf of hun 
wettelijke vertegenwoordigers wordt bepaald. 
De situering van woonvoorzieningen voor ge- 

handicapten moet zo goed mogelijk maatschap-
pelijk gei'ntegreerd geschieden en op even-
wichtige wijze worden gespreid tussen de 
woonvoorzieningen voor niet-gehandicapten. 
De planning van het totaal aan woonvoor-
zieningen dient op alle bestuurlijke niveaus 
te worden gecoördineerd. 

Amendement 459. 
Indieners: Werkgr. Volksgezondheid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.3.3. 

Voorstel : Tweede alinea:"Dienstverlening voor de alge-
mene dagelijkse levensverrichtingen." 
vervangen door: 
"dienstverlening ter bevordering van de zelf-
redzaamheid." 

Amendement 460. 
Indieners: Werkgr. Volksgezondheid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.3.3. 

Voorstel: Uitbreiden met: " De bestaande dienstverle-
ning dient daartoe te worden toegerust, onder 
meer met de vereiste middelen." 

Amendement 461. 
Indieners: Werkgr. Volksgezondheid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.4.1.1. 

Voorstel: Tweede zin vervangen door: "D'66 meent dat de 
kwaliteit van het bestaan mede afhangt van de 
mate waarin mensen mondig, weerbaar en onaf-
hankelijk zijn (geworden)." 

Amendement 462. 
Indieners: Regio Groningen. 
Woordvoerder: Mat  Ringers.  
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.4.1.2. 

Voorstel: Concept-tekst vervangen door: "Op plaatselijk 
niveau moeten sociaal-culturele activiteiten 
zodanig worden georganiseerd, dat er voor ge-
handicapten geen belerrmeringen bestaan. Waar-
borgen hiervoor moeten onder meer gegeven 
worden in de gemeentelijke welzijnsplannen, 
terwijl ook financiële steun aan kadervorming 
en voorlichting noodzakelijk is." 

Amendement 463. 
Indieners: Werkgr. Gehandicaptenbeleid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.4.1.2. 

Voorstel: Tekst concept vanaf "Op plaatselijk niveau.. 
t/m. .. . noodzakelijk." geheel vervangen 

door: "Gemeentelijke welzijnsplannen moeten 
aangeven op welke manier gehandicapten aan 

algemene activiteiten in het kader van het 
sociaal culturele werk kunnen deelnemen. Ge-
stimuleerd moet daarbij worden dat op plaatse-
lijk niveau meer sociaal-culturele activitei-
ten worden ontplooid voor en door gehandicapte 
mensen. Er zouden meer financiële mogelijkheden 
moeten komen voor kadervorming en voorlichting 
ten behoeve van deze activiteiten." 

Amendement 464. 
Indieners: Werkgroep Volksgezondheid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.4.1.3. 

Voorstel: geheel schrappen. 

Amendement 454. 
Indieners : Werkgr. Volksgezondheid. 
Woordvoerder 
Onderwerp : Hoofdstuk 6.2.3.1.1. 

Voorstel : In de 2e-alinea tussenvoegen na de vijfde 
regel: "Hetzelfde dient ook te gelden voor 
alle publiek toegankelijke bedrijven, zoals 
winkelcentra, .horeca enzovoorts." 

Amendement 455 
Indieners : Werkgr. Gehandicaptenbeleid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp: Hoofdstuk 6,2.3.2. 



Amendement 
 Indieners Werkgroep Volksgezondheid 

465 AMENDEMENT 471A 

Woordvoerder: Indieners :,Werkgroep  Gehandicaptenbeleid D66 
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.4.1.4 Woordvoerder 

Voorstel geheel schrappen 
Onderwerp Hoofdstuk 6.2.2.3  

Voorstel : na Sociale Zekerheid' 
Indieners: Regio Groningen.  toevoegen: 
Woordvoerder: Mat  Ringers.  6.2.2.3.1. 
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.4.2.1. 

Voorstel Concept-tekst vervangen door Vooral voor Amendement 472 
geestelijk gehandicapten zijn sociaal-cultu- Indieners: Werkgr. Volksgezondheid. 
rele activiteiten van wezenlijk belang. Het Woordvoerder: 
te voeren beleid dient hierop te zijn geba- Onderwerp Hoofdstuk 6.2.4.5. 
seerd." 

Amendement 467. Voorstel: Thevoegen als aanhef: 'Het onderwijs is een 
onderdeel van de opvoeding, waarop ieder 

Indieners: Werkgr. Gehandicaptenbeleid. (ook ieder gehandicapt) kind recht heeft. 
Woordvoerder: Separatie van gehandicapten uit het gewone' 
Onderwerp Hoofdstuk 6.2.4.2.1. onderwijs moet zoveel mogelijk worden voorko- 

men." 
Voorstel: Na "...van de eigenzekerheid." toevoegen: Amendement 473 

Het coordineren van de gehandicaptensport in Indieners Werkgroep Gehandicaptenbeleid 
Nederland zal met name door de Federatie Woordvoerder: 
Sport Gehandicapten (F S G ) moeten gebeuren Onderwerp Hoofdstuk 4.6.2.4.5. 

Amendement 468. Voorstel: na "....aansluitend op praktijiervaring, is 
Indieners Werkgr Gehandicaptenbeleid gewenst Toevoegen 6.2.4.5.2. 
Woordvoerder: "Naast individuele begeleiding moet in het 
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.4.2.3. gewoon en het speciaal onderwijs meer aan- 

dacht besteed worden aan systeembegeleiding. 
Voorstel De concept-tekst Op langere termijn t/ra Er dienen regionale dienstencentra te komen 

sportopleidingen vervangen door Er moet t.b.v. de begeleiding van gehandicapten in 
coördinatie komen in het wetenschappelijk ondei zowel het gewoon als het speciaal onderwijs. 
zoek gericht op gehandicaptensport, waardoor Daarnaast dienen bij de bestaande schoolbege- 
de gehandicaptensport in al zijn facetten be- leidingsdiensten speciale functionarissen te 
studeerd kan worden. Ook zal de mogelijkheid worden gestationeerd teneinde daar de des- 
moeten worden onderzocht om tot beroepsoplei- kundigheid met de gehandicapten problematiek 
dingen en kadertrainingen gehandicaptensport te doen groeien, opdat beide diensten in de 
te komen. De aspecten van gehandicaptensport toekomst in elkaar kunnen overvloeien. Ge- 
dienen ook in de algemene sportopleiding aan- dacht zou kunnen worden aan de uit- en om- 
dacht te kriqen bouw van de activiteiten van de Stichting 

Andèmantt469. Handicap en Studie NSS. 
Indieners: Werkgr. Volksgezondheid. Verder dient te worden gewerkt aan een betere 
Woordvoerder: structurering van financiële waarborgen van 
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.4.2.3. de begeleiding,van gehandicapten in het 

voortgezet onderwijs. 
Voorslel: De tweede regel: "Wetenschappelijk instituut." 6.2.4.5.3. 

vervangen door: "koördinatiëpunt." Er dient een onderwijsinspecteur te komen die 
verantwoordelijk is voor gehandicapte kinde- 

Amendement 470. ren in het gewone onderwijs. 
Indiener Werkgroep Gehandicaptenbeleid. 6.4.4.5.4. 
Woordvoerder In het speciaal onderwijs dienen ook de nood- 
Onderwerp Hoofdstuk 6.2.4.3.1. zakelijke randvoorzieningen, zoals fysiothe-

rapie, logopedie, optologie en maatschappe- 
Voorstel De zin Er moeten t/m voorzieningen lijk werk te worden getroffen 

vervangen door:" Bestaande subsidiemogelijk- De inspraalonogelijkheden van de ouders dienen 
heden moeten uitgebreid  worded  voor het aan-  met name in het speciaal onderwijs te worden 
passen van (bestaande)voorzieningen vergroot Er zal een wettelijk vastgestelde 

tLIL1IUILL1IL  

Indieners Werkgr. Gehandicaptenbeleid 
woordvoerder: 
)nderwerp: Hoofdstuk 6.2.4.4. (punt c.) 

Voorstel: in de tekst het woord "bij" te vervangen door • 

• het woord "door." 
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uitbreiding van het vakkenpakket in het De informatie en adviesfunctie moet in 
Voortgezet Buitengewoon Onderwijs moeten algemene zin worden uitgebouwd en verbeterd. 
komen, met name in de richting van prak- Gedacht wordt aan het creëren van een aantal 
tische vakken, zoals huishoudelijke en extra formatieplaatsen ten behoeve van deze 
administratieve vakken, functie bij instellingen die deze informatie- 
6.2.4.5.5. en adviesfunctie in hun pakket hebben. De 
Om ouders reële keuzemogelijkheden te ge- informatie en advisering van gehandicapten 
ven betreffende de opvoeding van hun ge- Vereist binnen de algemene functie specif ie- 
handicapte kind, is het nodig dat er Over- ke aandacht. 
heidssubsidie komt voor hulp, die thuis 
kan worden gegeven. Indien opvang van ge- Amendement 477. 
handicapte kinderen niet mogelijk is, zul- Indiener: Werkgr. Gehandicaptenbeleid. 
len er mogelijkheden moeten zijn voor Woordvoerder: 
revalidatiedagbehandeling. Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.5.3. 
Met name deze mogelijkheden moe ten naar 
zoveel mogelijk plaatsen worden uitge-
breid, opdat jonge kinderen zoveel moge-
lijk thuis kunnen blijven wonen." 

Amendement 474. 
Indieners: Werkgroep Volksgezondheid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.5.1. 

Voorstel: concept-tekst geheel vervangen door: 
Er bestaat onvoldoende samenhang binnen het 
veld van de maatschappelijke dienstverlening 
en daarnaast is er onvoldoende afstemming 
tussen de maatschappelijke dienstverlening, 
de gezondheidszorg, het bijstandmaatsschap-
pelijk werk, de sociale werkvoorziening. 
Hierdoor ontstaan overlappingen, maar ook 
leemten. Orde ning is daarom noodzakelijk. 
Met als uitgangspunt dat waar sprake is van 
een algemeen beleid t.a.v. de gehele bevol-
king, aparte dienstverlening een gehandicap-
ten niet gewenst is, zal gezien de achter-
stand van de groep gehandicapten binnen de 
totale bevolking, een kategorale specialis-
tische dienstverlening thans nog noodzakelijk 
zijn. Er moet daarbij naar gestreefd worden 
dat deze dienstverlening geintegreerd wordt 
binnen het totale dienstverleningspakket. 
De kategorale specialistische dienstverlening 
aan gehandicapten heeft als functie enerzijds 
de bewaking van het algemeen beleid en ander-
zijds de bevordering .......... enz. tot einde 
tekst. 

Amendement 475. 
Indieners: Werkgr. Volksgezondheid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.5.2. 
Voorstel: geheel te vervangen door: 

"Extramurale en intramurale voorzieningen moeten 
goed op elkaar aansluiten en waar nodig moet 
de verhouding worden bijgesteld. Daar waar de 
gehandicapte de wens en de mogelijkheid heeft 
in de eigen woonomgeving te (blijven)functio-
neren, zal het accent komen op de extramurale 
voorzieningen, waarbij in het bijzonder wordt 
gedacht aan de versterking van de eerstelijns 
hulpverlening met inbegrip van de zelfhulp, 
mantelzorg en vrijwilligershulp. 
Waar nodig zullen aanpassingen in het voorzie-
ningen niveau van de wijk of in de woonsitua-
tie tot stand gebracht moeten worden. Hierbij 
moet niet alleen gedacht worden aan de materi-
ele aanpassingen, maar ook aan de noodzakelijke 
mentale aanpassing. 

Indieners: Werkgr. Volksgezondheid 
Woordvoerder: 
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.5.3. 

Voorstel: Vanaf "waarbij gedacht.....t/m. ..... infomwtie- 
instelling." schrappen. 

AMENDEMENT 477A 

Indieners : Werkgroep Volksgezondheid 
Woordvoerder 
Onderwerp : Beleidsprogram Hfdst. Gehandicaptenbeleid. 

Voorstel par. 6.2.5.4. vervangen door: 

Vroegtijdige onderkenning van ontwikkelings- 
stoornissen bij kinderen dient gepaard te 
gaan met een vroegtijdige en vervolgens 
continue begeleiding van de desbetreffende 
kinderen en hun leefsystemen. In aansluiting 
op het bepleite netwerk van VTO-structuren 
dient derhalve een netwerk van op elkaar af- 
gestemde algemene en specifieke begeleidings- 
structuren te worden ontwikkeld, dat tege- 
moetkomt aan de begeleidingsbehoeften van 
betrokkenen. Wegens onvoldoende toerusting 
van gezinnen pet een gehandicapte dient 
binnen dit netwerk aan thuishulp en andere 
vormen van gezinsbegeleiding een belang- 
rijke plaats te worden ingeruimd. In het 
verlengde hiervan ligt het voor de hand dat 
de sinds enkele jaren door particuliere 
fondsen gefinancierde projecten "gezinsbe- 
geleiding" na evaluatie door een meer struc- 
turele gemeenschapsfinanciering van over- 
heidswege dient te worden gevolgd. Laatst- 
bedoeld beleid dient hand in hand te gaan 
met mogelijke beperking van kosten in de 
intramurale sfeer. 

Amendement 478. 
Indieners: Werkgroep Gehandicaptenbeleid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.5.5., 6.2.5.6., 6.2.5.7. 

geheel schrappen. 

Amendement 479. 
Indiener: Werkgroep Volksgezondheid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.5.5. 
Voorstel: In de eerste zin het woord "geestelijk" laten 

vervallen. 

Amendement 480. 
Indieners: Werkgroep Gehandicaptenbeleid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.5.5. 

Voorstel: Toevoegen de woorden: "indien hij dit wenst." 

Voorstel: Concept-tekst geheel vervangen door 
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Amendement 481, 
Indiener: Werkgroep Volksgezondheid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.5.6. 

Voorstel: De eerste zin vervangen door: 
"Ouders van gehandicapte kinderen moeten een 
leefpatroon kunnen hebben dat overeenstemt 
met de maatschappelijk gebruikelijke. Zo 
moeten ook zij van tijd tot tijd met vakantie 
kunnen gaan. Al of niet ...... ."enz. tot einde 
tekst. 

Amendement 482. 
Indiener: Regio Groningen. 
Woordvoerder: Mat  Ringers.  
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.5.6. 

Voorstel: Aan het slot van de concept-tekst toevoegen: 
"en indien nodig te betalen." 

Amendement 483. 
Indieners: Werkgr. Volksgezondheid. 
Woordvoerder: 
Onderwerp: Hoofdstuk 6.2.5.7. 

Voorstel: Aanvang eerste zin vervangen door: "Instituten 
voor specifieke opvang van gehandicapten 
zoveel mogelijk........ 

Bovendien in de 7e regel het woord "geestelijk 
schrappen. 
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FINANCItN 

E R R A T A op Congresstuk lCD 2/3 

In het Congresstuk TCD 2/3 (hoofdbegroting 1982 en bij- 
Ook in de totaaltelling aan de lastenkant van de reali- 

gestelde begroting 1981), opgenomen in de Tweede Congres- 
satiecijfers 1930 is een fout geslopen: er had moeten 
staan: f 1.130.612 in plaats van f 1.120.612, 

democraat voor de najaars-ALV in Amersfoort op pag. 9, 
zijn abusievelijk een aantal doorbelastingen (baten) iiotte: nadat de cijfers in de Tweede Congresdemocraat 
niet in de realisatiecijfers 1930 verwerkt, waardoor een epubliceerd, is door het Höofdbestuur besloten 
onjuiste indruk van de lasten in dat jaar wordt gewekt. t JOAC in de bijgestelde begroting 1981 F 3.500 

Het betreft hier de volgende vijf posten Personeel, 
ren in plaats van de vermelde f 1.500. Deze 
wijziging betreft 

Huisvesting, Hoofdbestuur/Adviesraad, Democraat en 
wel een wijziging van de goed 

Ltekeutren berotiç en. 
Publiciteit. Achter deze posten hadden de volgende 
cijfers moeten staan: (rasp.) F 294.703, F 63.486, 
F 43.937, f 111.465 en f 91.967. 
Bovenstaande wijzigingen hebben overigens geen enkele 
invloed op de goed te keuren begrotingen. 

DEELBEGROTINGEN 1982 

POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66 

De navolgende deelbegrotingen zijn bedoeld om een meer gedetailleerd inzicht te verschaffen in de belangrijkste 

posten van de hoofdbegroting. 

Beheersverantwoordelijkheid: 

1. Personeel Secretaris Organisatie 

2. Secretariaat - 

3. Huisvesting - 11 
4. Hoofdbestuur en AR - Vice-voorzitter Organisatie 

(m.u.v. Buitenlandse Aangelegenheden, daarvoor: Secrusaris Buitenland) 

5. Democraat - Publiciteitscoördinator 

6. Publiciteit - 11 
7. PEAC - Vice-voorzitter Politiek 

8. JOAC - Secretaris Politiek. 

1. DEELBEGROTING PERSONEEL 

LASTEN 1982 
bijgestelde 
begroting 1981 BATEN 1982 

bijgestelde 
begrotingiga 

- salarissen inkl. vakantietoeslag 280.000 290.000 - bijdragen salariskosten 2) 53.700 57.350 
- sociale lasten 74.000 70.800 - bijdragen ongevallenverzekering 600 550 
- reiskostenvergoedingen 23.000 17.900 - ingehouden sociale lasten 19.000 20.000 
- ongevallenverzekering 1.050 1.000 - bijdrage uit partijkas 357.000 354.650 
- opleidingskosten 500 350 

- werkgeversaandeel pensioenvoorziening 33.750 34.800 

- reservering afvloeiingsregeling personeel')  18.000 17.700 

TOTAAL 
1 
430.300 432.550 TOTAAL 430.300 432.550 

1) 5% van bruto salarissom. 

2) Het betreft hier de vaste bijdragen via verdeelsleutels van SWB, PSVI, PEAC ten behoeve van het Documentatie- en Informatie-

centrum DIC en de receptionist. Los hiervan staan de doorbelastingen i.v.m. extra dienstenverlenirig gedurende de loop van 

het jaar. De hiervoor geraamde bedragen zijn opgenomen aan de batenkant van de hoofdbegroting. 



2, DEELBEGROTING SECRETARIAAT 

LASTEN 1982 
bijgestelde 
begroting 
1981 

bijgestelde 
BATEN 1982 begroting 

1981 

porti 1) 55.000 48.000 bijdrage uit partijkas 207.000 176.645 

- telefoon 10.000 7.000 

onderhoud kantoorinventaris 3.500 2.500 

- administratief drukwerk 13.500 11.500 

kopieerwerk 40.000 30.000 

kantoorbehoeften 7.500 

- giro(bank)kosten 
10.000 500 

geautomatiseerde ledenadm. 2) 70.000 62.000 

onvoorzien 5.000 

- diverse kosten 
,•J 

5.000 .2 .645 

TOTAAL 207.000 176.645 TOTAAL 207.000 176.645 

1) Voor de volgende posten zijn alleen de kosten in de begroting die per saldo ten laste van de partij komen opgenomen 

porti, telefoon, administratief drukwerk, kopieerwerk, geautomatiseerde ledenadministratie. 

Doorberekend worden aan SWB, PSVI, PEAC en het separaat beheerde Verkiezingsfonds de werkelijk gemaakte kosten, zodat 

de partijbegroting hiervan per saldo geen invloed ondervindt. Vood de telefoonkosten is hierbij echter niet aan eer schat: 

ting te ontkomen. 

De bedragen die bij SWB en PSVI met de betreffende kostensoorten zijn gemoeid, komen voor op de eigen begrotingen van 

SWB en PSVI. Voor het PEAC: zie deelbegroting PEAC. 

2) Voor de geautomatiseerde ledenadministratie vindt in voorkomende gevallen doorberekening plaats aan regio ' s en afdelingen 

3. DEELBEGROTING HUISVESTING 

LASTEN 1982 
bijgestelde 
begroting BATEN 1982 

bijgestelde 
begroting 

1981 1981 

- verwarming, verlichting 7.500 6.500 - doorberekening exploitatielasten 

- water 300 300 pand aan SWB 1) 26.500 24.575 

- verzekeringen 2.000 2.000 - doorberekening exploitatielasten 

- onderhoud en kleine reparaties 6.000 2.000 pand aan PSVI 1) 10.600 9.830 

- reservering groot onderhoud 15.000 10.000 - doorberekening exploitatielasten 

- schoonniaakkosten 15.000 15.000 pand aan PEAC 1) 5.300 4.915 

onroerend goed belasting en - diverse baten 3)  P.M. P.M.  

overige belastingen 2.000 2.000 bijdrage uit partijkas 68.500 62.000 

- interest hypotheek 30.500 31.000 

afschrijving pand 2) 18.600 18.650 

- huishoudelijke artikelen,  etc.  4.000 4.000 

- afschrijving inventaris + stoffering 9.000 9.000 

- onvoorzien/diversen 1,000 870 

TOTAAL 110.900 101,320 TOTAAL 110.900 101.320 

1) Verdeelsleutel exploitatielasten Bezuidenhoutsweg 195 tussen partij/ SWB/PSVI/PEAC naar rato van gebruikte 
aantal m2. 

2)4% 

3) Doorberekening huishoudelijke artikelen en aanschaffingen van 
huishoudelijke aard naar rato van aantal personeelsleden 



LASTEN 1982 bijgestelde 
begroting 
1981 

BATEN 1982 
bijgestelde 
begroting 
1981 

- drukkosten + verzend- 93.000 voorzover ten - abonnementen 6.000  P.M.  
gereedmaken laste van 

partijkas: 

1 
. - doorberekeningen 1) 46.500  P.M.  

- porti 50.000 96.400 bijdrage uit partijkas 103.000  96.400 
- onvoorzien/diversen 

(o.a. honoraria) 

7.500 - 

TOTAAL 
15E.

5
G
0

96.400L TOTAAL 155.500 96.400 

maar afgezien van doorbelasting aan fracties en evt. meergebruik door adverteerders, 

a 

4. DEELBEGROTING HOOFDBESTUUR (HB) en ADVIESRAAD (AR) 

LASTEN 1982 bijgestelde 
BATEN 1982 

bijgestelde 
begroting begroting 
1981 1981 

- vergaderkosten  FIB  1) 4.000 3.200 

abonnementen  etc.  HB 500 440 

representatiekosten HB 1.500 1.500 

- buitenlandse aangelegenheden 6.000 3.500 

HB-weekendvergaderingen ('netto-)) 3.000 2.100 

- vergaderingen AR 2) 3.500 4.000 

- agenda's, vergaderstukken AR 1,500 750 

- porti AR 2.000 1.300 

congreskosten (netto) 15.000 10.000 

vaste commissies 

- commissies ad hoc 

i  
3.000 3.000 

- overleg met regio's door H&  
statuten en  HR  10.000 5.100 

schriftelijke stemmingen + 

presentatie kandidaten 30.000 28.000 

- diversen/onvoorzien HB en AR 31 15.000 10.600 bijdrage uit partijkas 95,00 73.490 

1 TOTAAL 95.000 73.490 I TOTAAL 95.000 73.490 

1) Incl. 

2) Afgezien van doorbelasting aan fracties. 

3) O.a. eventuele onkostenvergoedingen voor HB- en AR-leden, 

5. DEELBEGROTING DEMOCRAAT 
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6. DEELBEGROTING PUBLICITEIT 

LASTEN 1982 
bijgestelde 
begroting BATEN 1982 

bijgestelde 
begroting 

1981 1981 

overschrijding radio/tv-subsidie --- - bijdrage uit partijkas 52,500 44.235 

documentatie- en propagandamateriaal:  

a. signalement en doelgroepfolders 6.500 

b, bel eidsprogranmats (netto) 15.000 

- advertentiekosten en ledenwerf- 44.235 

acties 30,000 

- diversen/onvoorzien 1.000 

TOTAAL 52.500 44.235 1  TOTAAL 52.500 44.235 

7. DEELBEGROTING PEAC 

LASTEN 1982 bijgestelde 
begroting 

BATEN 1982 
bijgestelde 
begroting 

1981 1981 

- salariskosten (all-in) 30.000 - bijdrageh CR14 1) 43.000 31.068 

- reiskostenvergoeding 500 - inkomsten emancipatie- 

- huisvestingskosten 5.300 dagen 2.000 2.000 

- telefoon 1,000 

- porti 1 1,000 

- kopieerwerk 2.000 43.068 

- bijdrage receptionist! 4.000 

- telefonist 

- PEAC-bulletin 1.000 

- activiteiten 8,200 

- diversen/onvoorzien 2.Ofln - bijdrage uit partijkas i-o.000 10.000 

TOTAAL 55.000 43,068 TOTAAL 55.000 43.068 

1) Hierbij is uitgegaan van bijgestelde subsidieregeling CR14. De begroting draagt een tentatier Karakter i.v.m. het 

aflopen van de experimentele fase PEAC in oktober 1982. 



LASTEN 1982 bijgestelde BATEN 1982 bijgestelde 
begroting begroting 

1981 1981 

- publicaties in de Democraat 750 - bijdrage van PSVI  P.M. P.M.  

algemene jongerenvergadering 300 - bijdrage van Verkiezingsfonds  P.M. P.M.  

- JOAC - informatiebulletin 800 Bijdrage deelnemers in verblijfkosten 

- JOAC - folder P.M.  weekend  P.M.  600 

- internationale contacten 300 - bijdrage leden bestuurscommissie in 

- actualiteit ondersteunende activi- 
4 .600 

vervoerskosten 500 500 

teiten 800 -bijdrage uit partijkas 5.000 3.500 

- scholing en vorming P.M.  

- vergaderkosten bestuurscommissie 750 

vervoerskosten bestuurscommissie 1000 

- telefoon, porti, kopieerkosten,  etc. 500 

onvoorzien 300 

TOTAAL 5.500 4,600 TOTAAL 5.500:::::::4  .600 

VERKIEZINGSFONDS 

RESULTATENOVERZICHT OVER 1981 T/M 30 SEPTEMBER 1981 1) 2) 

Saldo begin 1981 f 136.496 

Bij: - Bijdragen, donaties 258.455 

- Boek Beeld van een partij 162.000 

af: produktie- en verzend- - 

kdsten 112.115 

per saldo 49.885 

Deelnemersbijdragen en rente 2.779 

- Bijdragen uit partijkas 65.000 

- Garantiefonds 31.000 

- Verkoop materialen: 68.908 

af: aanmaakkosten 40.743 

per saldo 28.165 

435.284 

571.780 

Af: - Personeelskosten 68.808 

- Porti en telefoon 22.488 

- Kopieerkosten en div. adm. kosten 16.111 

- Documentatie kandidaten 18.268 

- Fotografie en video 3.453 

- Campagnehandboek 20.265 

- Mailings, zaalhuren, trainingen 14.573 

- Overige organisatiekosten 33.711 

Verkiezingsprogramma's (per saldo) 42.352 

- Affiches en spandoeken 44.255 

- Verkiezingskrant 11.782 

-(Doelgroep) folders 20.618 

- Stickers en weggevers 36.834 

- Advertentiecampagne (i ncl. adv. 158.248 

masters en voorber. kosten) 

- Transportkosten 3.831 

Totaal: '/. 625.598 

- Saldo campagne: .1. 53.818 

- Diverse algemene lasten ./. 9.677 
- Saldo er 30 september 1981 / 63.495 

1) Diverse (kleine) correcties zijn nog mogelijk 

2) Oeze tussentijdse cijfers zijn niet door de accountant gecontroleerd. 



en gaat over tot de orde van de dag. 
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FINANCItN 

MOTIE 500 

Indiener : Afdeling Utrecht 
Woordvoerder : Stijn Verbeeck 
Onderwerp Begroting 1982. 

De ALV van D66, in vergadering bijeen te Amersfoort 
op 13 en 14 november 1901, 

overwegende dat 

haar vandaag ter vaststelling wordt voorgesteld een 
begrotingspost voor 1982 groot f 103.000,- ten behoeve 
van het partijblad 'Democraat 
terwijl het Hoofdbestuur voornemens is op 21 of 22 no-
vember 1981 een 'fundamenteel gesprek' te hebben over 
de functie van de 'Democraat', 

is van oordeel dat 

het resultaat van een fundamenteel gesprek niet bij 
voorbaat beinvloed moet worden door een reeds vastge-
stelde begrotingspost, 

VesluJt 

ospost 

draagt het Hoofdbestuur op: 

a) de resultaten van het fundamenteel gesprek aan de 
leden bekend te maken en 

b) de begrotingspost Democraat in de voorjaars-ALV 
1982 opnieuw aan de orde te stellen, 

AGENDAPUw 

BELEIDSPROGRAM 

HOOFDSTUK LAND~OUW 

MOTIE nr. 800 

Indieners :  ASV  Subregio Twente 
Woordvoerder : A. Knol-Koens 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw, Visse-

rij en Voedselvoorziening van het 
concept-beleidsprogram - 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 13 en 14 november 1981 te Amersfoort, 

overwegende 

dat het concept-beleidsprogramma Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening zoals het er nu ligt geen beleids-
program genoemd mag worden, in die zin dat er prioritei-
ten gesteld en keuzen gemaakt zijn, voor toekomstig 
beleid op deze terreinen, m.a.w. dat een visie m.b.t. 
dit beleid ontbreekt, 

is van oordeel 

dat het derhalve onbruikbaar is voor gekozen vertegen-
woordigers om aan de hand hiervan hun beleid te bepalen, 
en is van oordeel dat het wegens het ontbreken van die 
visie zinloos is om op onderdelen te amenderen, 

besluit 

het gehele concept-beleidsprogramma onderdeel Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening zoals dat er nu ligt te 
verwerpen en 

verzoekt het Hoofdbestuur 

tezijnertijd een nieuw programma in te dienen, 

en gaat over tot de orde van de dag.  

NB.  Bij aanvaarding vervalt de behandeling van agenda-
punt 6. 

MOTIE nr. 801 

Indieners : Regio Gelderland 
Woordvoerder : H. Frentz 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 13 en 14 november 1981 te Amersfoort, 

overwegende 

- dat in congresstuk ECD 1 het hoofdstuk over dieren- 
bescherming ontbreekt, in het verkiezingsprogramma 
is dit wel vermeld; 

- dat in lijn met de omschrijving in de inleiding en de 
doelstelling dit onderdeel in dit stuk thuishoort, 

is van oordeel 

- dat het onderdeel dierenbescherming niet mag ontbreken, 
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Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. Jansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel' : het woord "bosbouw" in de regels 14 en 34 
te schrappen, 

Toelichting 

Bosbouw is een bedrijfstak van de landbouw. Mede in 
verband met natuur- en landschapsbeheer dient de bos-
bouw in het landbouwbeleid te zijn geTntegreerd. 

AMENDEMENT nr. 603 

Indieners : Regio Drenthe/Regio Groningen 
Woordvoerder : D.K.J. Tommel/J,F. Jansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5.0. Inleiding, le kolom, regel 54 en 55, 
concept-tekst ". . . als de bedrijfsopper-
vlakte" wordt geschrapt. 

Nieuw voorgestelde tekst: 

"In vergelijking met de andere sectoren van de economie 
zijn de Nederlandse landbouwbedrijven kleinbedrijven, 
zowel gelet op het aantal arbeidskrachten als op het 
geTnvesteerde kapitaal 

Toelichting 

Men kan moeilijk volhouden dat de bedrijfsoppervlakte 
van landbouwbedrijven klein is in verhouding tot de 
oppervlakte van bedrijven in andere sectoren van de 
economie. 

besluit 

het Hoofdbestuur te verzoeken de Programmacommissie op 
te dragen een konsept-paragraaf dierenbescherming' te 
doen schrijven en aan de ALV voor te leggen, 

en gaat over tot de orde van dè dag. 

ADVIES van de Rapportagecommissie om deze motie te 
behandelen voor amendement 654A en na amendement 654. 

AMENDEMENT nr. 600 

AMENDEMENT nr. 604 

AMENDEMENT nr. 601 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. Jansen Van Tüikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5.0, regels 35-44, concept-tekst 'Landbouw 
en visserij . . . van de landbouw" 

vervangen door: 

"x% van de beroepsbevolking is werkzaam in de primaire 
sector van landbouw en visserij. Dit percentage neemt 
nog steeds af door de technische ontwikkeling en de uit 
rendementsoverwegingen noodzakelijke sanering." 

Toelichting 

Voor x het juiste percentage invullen. Waar mogelijk 
dient men exact te zijn. Technische ontwikkeling omvat 
veel meer dan mechanisatie en automatisering. 

AMENDEMENT nr. 602  

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. Jansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5.0, regels 55 t/m 61, concept-tekst 
"Door het naoorlogse . . werkgelegenheid" 

vervangen door: 

"De technische ontwikkelingen en het naoorlogse land-
bouwbeleid dwingen de bedrijven om arbeid te vervangen 
door kapitaal en tot schaalvergroting." 

Toelichting 

Alomvattender dan concept-tekst. 

AMENDEMENT nr. 605 

Indieners : Regio Drenthe/ Groningen 
Woordvoerder : D.K.J. Tomniel / J.F,Jansen v.Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5.0 Inleiding, iste kolom, regel 58-59 
In de concept-tekst wordt "bedrijfsver- 
eniging" vervangen door "bedrijfsvoering". ng". 

Toelichting: Het gaat hier om het herstellen van een 
waarschijnlijk gemutileerde tekst. 

Indiener : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. Jansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5.0, regels 44-43, concept-tekst "Indirect 
.....mensen werk" 

vervangen door: 

"Indirekt verschaffen de toeleverende, verwerkende en 
distribuerende bedrijven (de"agribusiness") nog werk 

aan y% van de beroepsbevolking." - 

Toelichting 

Voor y het juiste percentage invullen. Exact zijn waar 
mogelijk. 

AMENDEMENT nr. 606 

Indieners : Regio Drenthe 
Woordvoerder : D.K.J. Tommel 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5.0 Inleiding iste kolom, regel 68 
De concept-tekst "Intensiviteit en hoog- 
waardigheid . ." wordt geschrapt en ver-
vangen door: "Intensiteit en economische 
hoogwaardigheid . 
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aft  

Toelichting: De voorgestelde tekst geeft duidelijker 
aan wat is bedoeld, De Nederlandse visserij 
is niet in alle opzichten hoogwaardig  (by.  
vanuit het gezichtspunt van milieubescher-
ming) 

AMENDEMENT nr. 607  

ENDEI'lENTnr. 610  

Indieners : Werkgroep Milieu 
Woordvoerder : Bram Breure of Gerard van Dijk 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram. 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. Jansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept- bel eids program. 

Voorstel : 5,0, regels 71 eerste kolom - 6 tweede ko- 
lom concept-tekst Door de naoorlogse 
van de landbouwers' 

vervangen door: 

De oprichting van de EG heeft een sterke impuls gege-
ven tot een versnelde ontwikkeling van de landbouw. 
Verscheidene doelstellingen (verdrag van Rome) van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn in hoge 
mate verwezenlijkt, zoals het veilig stellen van de 
voedselvoorziening, stabiele voedselprijzen op een 
voor de konsument redelijke prijsniveau, een voort-
durende verhoging van de produktiviteit.. 
De doelstelling om de boer een redelijke inkomens-
positie te verzekeren is onvoldoende verwezenlijkt.' 

Toelichting: Het gaat in deze passage over de EG-land-
bouwpolitiek niet over het nationaal be-
leid. De tekst is beter aangepast bij. de 
tekst van het verdrag van Rome. 

AMENDEMENT nr. 608 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. dansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram. 

Voorstel : 5.0, regel 19 - tweede kolom, concept-tekst 
"over het algemeen" schrappen. 

AMENDEMENT nr. 609 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. dansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram. 

Voorstel : 5.0, regels 24-37, concept-tekst "de ge-
noemde . . . landschap" 

vervangen door: 

De grote stijging van de produktiviteit als gevolg 
van de ver doorgevoerde rationalisatie heeft een 
groot verlies aan arbeidsplaatsen tot gevolg gehad. 
Tegelijkertijd zijn in een aantal sectoren over-
schotten ontstaan. Er is een vaak vergaande afhanke-
lijkheid van de landbouwers van de toeleverende 
en verwerkende industrie ontstaan. 
De rationalisatie, vaak leidende tot sterke inten-
sivering, veroorzaakt verarming van natuur en land-
schap. 

Toelichting: De bioindustrie wordt elders in het be-
leidsprogram uitvoerig besproken. De af-
hankelijkheid van de landbouwers aan de 
industrie doet zich in vele landbouw-
sectoren voor. Intensivering is één van 
de grote bedreigingen van natuur- en 
landschap.  

Voorstel : 5.0 Inleiding, 2de kolom, regel 37: 

toevoegen: 

Van dit laatste enkele voorbeelden. 
D,iepe ontwatering en kunstmest hebben de botanische 
waarde van graslandvegetaties vrijwel teniet .gedaan; 
de waarde van slootgemeenschappen is sterk achteruitge-
gaan door eutrofiëring en bestrijdingsmiddelen; de 
weidevogelstand gaat sterk achteruit; oude kavelpatronen, 
houtwallen, elzensingels, knotwilgen zijn vaak verdwenen. 

AMENDEMENT nr. 611 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. dansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram. 

Voorstel : 5.1, regels 47-79, concept-tekst "het be- 
heersen , . . . meststoffen" 

vervangen door: 

het verzekeren van voldoende inkomen onder sociaal aan- 
vaardbare omstandigheden en van een zo groot mogelijke 
werkgelegenheid; 
het beheren van natuur en landschap; 
het bevorderen van de leefbaarheid van het platteland; 
een positieve bijdrage leveren aan het nationale pro- 
dukt en aan de handelsbalans; 
het beheersen van het voorzieningsniveau en van de 
prijzen van landbouwprodukten. 
Ter verwezenlijking van deze doelstellingen moeten met 
name de volgende voorwaarden in acht worden genomen: 
het gebruik van energiebesparende produktietechnieken 
en alternatieve energiebronnen; 
terugdringen van het gebruik van chemische best'ij- 
dingsmiddelenen vervanging door natuurlijke bestrij- 
dingsmethoden het behoud van een zo breed mogelijke 
genetische basishet tegengaan van overmatig gebruik 
van hulpstoffen (meststoffen, bestrijdingsmiddelen, 
veevoeder, .. . 

Toelichting: In vele sectoren van de landbouw wordt ge-
werkt onder sociaal onaanvaardbare omstan-
digheden. Persistente bestrijdingsmiddelen 
zijn in principe reeds verboden, edoch ook 
het gebruik van chemische bestrijdingsmid-
delen die snel afbreken moet worden ver-
minderd. Het kweken van ziekte-resistente 
gewassen valt onder natuurlijke bestrij- 
dingsmethoden en kan vervallen. 

Bij aanvaarding vervallen 613 en 614. 
612 is inpasbaar. 

AMENDEMENT nr. 612 

Indieners : Regio Drenthe 
Woordvoerder : D.K.J. Tommel 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van, het 

concept-beleidsprogram. 

Voorstel : 5.1. Doelstellingen van het Landbouwbeleid 
in Nederland, regel 58 en 59, in concept- 
tekst invoegen: 

- het beschermen van het milieu", 



lieuw voorgestelde tekst: 

- het beheren van natuur en landschap, 
- het beschermen van het milieu, 
- een bijdrage leveren aan de realisering van het 
nationale produkt en de handelsbalans, 

Toelichting Bij de op elkaar af te stemmen doelstellin-
gen van het landboüwbeleid behoort zeker ook 
de bescherming van het milieu. (Het begrip 
milieu is niet identiek aan 'natuur en 

landschap'). 

AMENDEMENT nr. 613 

Indieners : D. Peters e.a. 
Woordvoerder : D. Peters 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram. 

Voorstel : concept-tekst par. 5.1, regel 69-74: 
terugdringing van het gebruik van persis-

tente bestrijdingsmiddelen en het bevorderen 
van de vervanging door minder schadelijke 
middelen 

vervangen door: 

het bevorderen van het gebruik van meer milieu- 
vriendelijke bestrijdingsmiddelen en -methoden. 

Toelichting: Persistente middelen kunnen milieu-vriende-
lijk zijn. Het gebruik van breed-werkende 
middelen dient verminderd te worden. Deze 
middelen, als ze niet persistent (wat bete-
kent dat eigenlijk?) zijn, zouden niet be-
hoeven te worden vervangen. Het gebruik van 
insectenvirussen, die zeer stabiel in de 
natuur kunnen zijn, zou volgens het con-
cept geen haalbare zaak worden. Waar in het 
concept over persistente bestrijdingsmidde-
len wordt gesproken, zal resideren bedoeld 
worden. Slechts al om deze onzekerheid weg 
te werken zal het concept gewijzigd moeten 
worden. 

Na aanvaarding van 611 niet weer te behandelen 
Bij aanvaarding vervalt 614. 

AMENDEMENT nr. 614 

Indieners : Dick Hollander / Marion Edzes 
Woordvoerder : idem. 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram .  

Voorstel : 5.1. regel 69 e.v. : - terugdringing van het 
gebruik van persistente bestrijdingsmiddelen 
en het bevorderen van de vervanging door 
minder schadelijke middele 

vervangen door: 

een verbod op het gebruik van persistente gewasbe-
schermingsmiddelen en het bevorderen van de produktie 
en het gebruik van selectieve weinig schadelijke 
middelen. 

Toelichting: Een deel van de Nederlandse landbouwgronden 
bevat residuen van gifstoffen die slechts 
heel langzaam afbreken of uitspoelen  (by.  
DDT, Aldrin en zware metalen). De gevolgen 
voor mens, dier en plant zijn slechts ten 
dele bekend. Bovendien schijnt nauwelijks 
bekend te zijn hoe gewasbeschermingsmidde-
len van jonger datum op elkaar en op de in  

bodem aanwezige residuen reageren. Welis-
waar is het gebruik (de produktie nog 
steeds niet.) van een aantal persistente 
middelen verboden, maar nog niet alle. 
Het bestaande concept schopt ruimte voor 
een verbod op Sint Jutteniis. 
Het amendement is niet tegen boeren en 
tuinders gericht, die menen van dit soort 
middelen afhankelijk te zijn. Integendeel. 
Het amendement dringt tegelijkertijd aan op 
vervanging door minder schadelijke middelen. 
Bovendien betekent dit amendement een vei-
lig stellen van de Nederlandse export op 
langere termijn, aangezien enkele belang-
rijke handelspartners steeds strengere 
eisen stellen aan de kwaliteit van het 
agrarische produkt. 

Na aanvaarding van 611 of 613 vervalt dit amender,ient. 

AMENDEMENT nr. 615 

Indieners : Dick Hollander 
Woordvoerder : idem 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram. 

Y22r1 : S.I. regel 80 e.v. : 'kwaliteitszorg m.b.v. 
een adekwate wetgeving' 

vervangen door: 

kwaliteitszorg die niet slechts betrekking heeft op 
zaken als uniformiteit en voedingswaarde maar ook op 
aspecten van teeltwijze, milieu en nut of schade voor 
de gezondheid. In dit kader dient er een wettelijke 
bescherming van milieuvriendelijk gekweekte produkten 
te komen. 

AMENDEMENT nr. 615 A 

Indieners : Regio Gelderland. 
Woordvoerder : L. Locht / H. Geenen 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram. 

Voorstel : 5.1. regel 3: "scheppen van ruimte voor 
experimenten met alternatieve landbouw-
methoden en extensieve beheersvormen 

vervangen door: 

scheppen van ruimte voor extensieve beheersvormen en 
het stimuleren van alternatieve landbouwmethoden.' 

Toelichting: Ruimte bieden is te passief; ook andere 
nieuwe ontwikkelingen worden door MvL ge-
stimuleerd. 
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AMENDEMENT nr. 616 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. dansen van Tuikwerd 
Onderwerp. : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram. 

Voorstel : 5.2. regels 9-46, concept tekst 'een ge-
meenschappelijk . . . vastgestelde doel-
stellingen' 

vervangen door: 

De voortzetting van een gemeenschappelijk Europees 
beleid met als onderdeel een gemeenschappelijke land-
bouwpolitiek is voor de Nederlandse landbouw van vitaal 
belang. Beperkingen van het vrije handelsverkeer bin-
nen de EG, gestoeld op verkapt of openlijk nationalis-
me, moeten met kracht worden tegengegaan. 

AMENDEMENT nr, 619 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. dansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram. 

Voorstel : 5.3, eerste kolom blz ,5, regel na zin 
eindigende op N.I.E.O. 

invoegen: 

De N.I.E.O, (Nieuwe Internationale Economische Orde) 
is een blauwdruk in het kader van de VN ontworpen 
in 1975/76. Aanpassing van deze blauwdruk is nodig 
maar bovenal voorschriften die een werkelijke uit-
voering kunnen bewerkstelligen. 

AMENDEMENT nr. 620 

Bepaalde aanpassingen, niet slechts betrekking hebbend 
op het marktevenwicht, zijn echter nodig. Het name de 
in het verdrag van Rome genoemde doelstelling betref-
fende het verhogen van de arbeidsproduktiviteit 
dient een minder centrale plaats te krijgen. 
Centraal dient te staan het streven naar een redelijke 
inkomensontwikkeling in de landbouw onder sociaal aan-
vaardbare omstandigheden. 
De inkomensdoelstelling mag niet meer enkel afhankelijk 
worden gemaakt van de verwerkelijking van een voort-
durende verhoging van de arbeidsproduktiviteit. 
In het licht van de gewenste toekomstige uitbreiding 
van de EG zijn wijzigingen nodig van de EG landbouw-
politiek." 

AMENDEMENT nr. 617  

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. dansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5.3, eerste kolom blz. 5, regels 39-44 
concept-tekst "hoewel het beleid 
belangrijke produkten" 

vervangen door: 

".Hoewel het beleid gericht moet worden op de ontwikke-
ling van een eigen landbouw in de derde wereld en er 
gestreefd moet worden naar zelfvoorziening wat de 
voeding betreft, 

Indieners : Werkgroep Milieu 
Woordvoerder : Bram Breure of Gerard van Dijk 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept-bel ei dsprogram. 

Voorstel : 5.2. Het Europees Landbouwbeleid, 3de kolom 
regel 62, 

toevoegen: 

Ook de doelstelling van natuur- en landschapsbehoud 
dient binnen het complex van doelstellingen van het 
landbouwbeleid zelf meer gewicht te krijgen. 

AMENDEMENT nr. 618 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. dansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram. 

Voorstel : 5.3. regels 3-6, eerste kolom blz.5, 
concept-tekst "Dit houdt ... Derde Wereld" 

vervangen door: 

Dit houdt in dat de gemeenschap zijn grenzen open 
stelt voor landbouwprodukten uit de Derde Wereld. 
Deze uitvoer dient echter ter plaatse niet de sociale 
structuur te ontwichten noch de voedselvoorziening 
aan te tasten. De opbrengst van de uitvoer dient aan 
de werkers in de landbouw ten goede te komen. 

Toelichting: "naar vermogen zijn grenzen open stellen" 
als in concepttekst zegt totaal niets. 

AMENDEMENT nr. 621 

Indieners : Afdeling Brederwiede 
Woordvoerder : Sybe Schaap 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram, deel 6.3. 
betreft rassenverdeling 

Voorstel : na regel 60, blz. 5, toevoegen: 

"De thans waar te nemen tendens, dat de rassenkwekerij 
van vele voedselsoorten steeds weer in handen komt van  
multi-nationale ondernemingen en gericht wordt op een-
zijdige doelstellingen, zoals produktiviteit in mono-
cultures, moet worden tegengegaan, zowel wat betreft 
de Organisatie als wat betreft de doelstelling." 

AMENDEMENT nr. 622 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. dansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5.4, eerste kolom blz. 5, regels 64-71, 
concept-tekst "Onder de huidige ..... 
doeltreffende produktie" 

vervangen door: 

"Onder de huidige omstandigheden dient het landbouw-
beleid van de EG en dus ook van Nederland niet in de 
eerste plaats gericht te zijn op verdere verhoging van 
de produktiviteit veelal leidende tot verhoging van de 
produktie, doch veeleer op een beheerste, doeltreffende 
produktie." 



AMENDEMENT nr. 623 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. Jansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van. het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5.4, tweede kolom, regels 19-25, concept-
tekst Het behoud ... bijdragen 

vervangen door: 

"Het behoud van kleine bedrijven door het de boer moge-
lijk te maken neveninkomsten te verwerven. Indien de 
boer dit wenst moeten de kleine bedrijven, die geen 

volledige dagtaak kunnen geven en een onvoldoende 
inkomen leveren, goed begeleid worden tot afbouw naar 
een grondgebonden ekstensief nevenbedrijf. Bij doel-
gericht beleid is er werkgelegenheid in de agrarische 
sfeer, bijv. in natuur- en landschapsbeheer, bosbouw 
rekreatie . 

AMENDEMENT nr. 624 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. ,Jansen van Tuikwerd 
Onderwerp 1: Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5.4, tweede kolom, regels 43-47, concept-
tekst "Somrilige industrieën ... knellende 
problemen" 

vervangen door: 

"Indien industrieën in de landbouwsector in moeilijk-
heden komen, dan dient rekening te worden gehouden met 
de gevolgen die dit kan hebben voor het voortbestaan 
van landbouwbedrijven. Zijn de moeilijkheden van con-
juncturele aard, dan dient de overheid te helpen de 
moeilijkheden te overbruggen door het verlenen van 
financiële steun. Zijn de problemen echter van struk-
turele aard, dan biedt de overheid de helpende hand 
bij het zoeken naar strukturele oplossingen, ook voor 
de betrokken landbouwbedrijven. De manier waarop en dE 
mate waarin de overheid ingrijpt wordt mede bepaald 
door de uitgangspunten van het regionale beleid." 

Toelichting 

De 066-lijn is dat slechts die bedrijven worden gehol-
pen, die toekomstperspektief hebben. Bedrijven in con-
j,unkturele moeilijkheden. Het woord struktureel in de 
concept-tekst is niet op zijn plaats. 

AMENDEMENT nr. 625 

Indieners : Regio Drenthe 
Woordvoerder : D.K.J. Tommel 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5.4. SociaalEconomisch en Struktuurbeleid, 
blz. 5, 3e kolom, regel 6 t/m 12 

Concept-tekst na "natuur en landschap" aanvullen met: 

"en op voorzieningen t.b;v. het milieu." 

Toelichting 

De aanvulling spreekt voor zichzelf. Men kan hierbij  
buy,  denken aan de subsidiëring van de aanleg van 
gierkelders. 

Indieners : Regio Gelderland 
Woordvoerder : L. Locht/H. Geenen 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram ,  
5.4., regel 12, 3e kolom 

Voorstel : Na concepttekst: "... innovatie 
landschap" toevoegen: 

"Die te subsidiëren innovatie moet uitdrukkelijk mede de 
alternatieve landbouw omvatten." 

AMENDEMENT nr. 627. 

Indieners : Nico Bink e.a. 
Woordvoerder : Geen 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram, hoofdstuk 5.5. 

Voorstel : Concept-tekst regel 30: "In het fiscaal 
beleid . . . en afschrijvingen" regel 38, 

vervangen door: 

"In het fiskaal beleid wordt daarmede thans rekening 
gehouden. Toch zijn de huidige maatregelen niet vol- 
doende te achten om het voortbestaan van tal van 
(landbouw)bedrijven te verzekeren. Daarvoor zijn verder-
gaande aanpassingen nodig op het terrein van de 
inkomsten- en vermogensbelasting, alsmede het succes-
sierecht." 

Toelichting 

Het gestelde in de huidige tweede zin van hoofdstuk 5.5 
is in zijn algemeenheid niet waar. 

AMENDEMENT nr. 628 

Indieners : Nico Bink e.a. 
Woordvoerder : Geen 
Onderwerp : Agendapunt. 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram, hoofdstuk 5.5. 

Y22r1 : Concept-tekst regel 46: "Tevens moet de 
fiskale positie van in het bedrijf mee-
werkende gezinsleden worden verbeterd." 
schrappen. 

AMENDEMENT nr. 629 

Indieners : Nico Bink e.a./Regio Groningen 
Woordvoerder : Geen / J.F. Jansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram, hoofdstuk 5.5. 

Voorstel : Concept-tekst regel 52: "-afschaffing van 
de belasting op het zg. pachtersvoordeel 
bij overname van bedrijven, indien er van 
reëel besteedbare winst geen sprake is:" 
schrappen.. 



AMENDEMENT nr. 630 

Indieners : Nico Bink e.a. 
Woordvoerder : Geen 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram, hoofdstuk 5.5. 

Voorstel : Concept-tekst regel 60: "De WIR is een 
fiskale ... meest geprofiteerd' regel 69, 

vervangen door in regel 70 tussenvoegen na: "aanpassin-
gen" : van de WIR.  

NB.  Bij aanvaarding van dit amendement vervallen de 
amendementen 631, 632 en 633. 

AMENDEMENT nr. 631 

Indieners : Nico Bink e.a. 
Woordvoerder : Geen 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram, hoofdstuk S.S. 

Voorstel : Concept-tekst: regel 63: "o.a. door middel 
en produkti everhogi ng versterkt" 

regel 67, 

vervangen door: op regel 69 de volgende zin tussen- 
voegen: 

"Om juist kleinschalige bedrijven, waartoe het agrari-
sche gezinsbedrijf te rekenen is, te steunen is het 
gewenst de kleinschaligheidstoeslag voor investeringen 
onder de f 100.000 te verhogen ten koste van de toeslag 
voor investeringen boven de ± 400.000 in plaats van het 
evenredig afnemen van het kleinschaligheidspercentage 
van 6% naar nihil." 

Toelichting 

Zie het vorige amendement nr. 630. Wellicht dat deze 
tekst (meer) overeenkomt met de bedoeling van de opstel-
lers van het concept. De bedragen zijn - binnen de 
strekking van het amendement - vrij willekeurig gekozen.  

NB.  Dit amendement vervalt indien amendement 630 is 
aanvaard. Indien amendement 631 wordt aanvaard, 
vervalt amendement 632. 

AMENDEMENT nr. 633 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. Jansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5.5., in regel 68, concept-tekst "grote" 

vervangen door: "grotere". 

Toelichting 

Het betreft hier bedrijven met één of twee arbeids-
krachten. Van grote bedrijven is geen sprake.  

NB.  Dit amendement vervalt indien amendement 630 is 
aanvaard. 

AMENDEMENT nr. 634 

Indieners : D.B. van der Werff e.a. 
Woordvoerder : A.A.M. van den Toom 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : Het geheel laten vervallen van punt 5.5., 
onder vernummering van de punten 5.6 t/m 
5.13 in 5.5 t/m 5.12. 

Toelichting 

Het voorgestelde is in strijd met de destijds te Utrecht 
aangenomen tekst van het fiscaal beleid als onderdeel 
van het sociaal-economisch beleid. Het niet in overleg 
met de fiscale werkgroep opstellen van voorstellen 
wreekt zich hier. 

OPMERKING Rapportageconini ssie: 

Advies om dit te behandelen na de amendementen 627 t/m 
633 en wel zo, dat over par. 5.5. beslist wordt nadat 
bekend is hoe deze par, is geamendeerd. 
Anders dient dit vóór amendement 627 te worden behandeld 
en vervallen bij aanvaarding de amendementen 627 t/m 633. 

AMENDEMENT nr. 635 

AMENDEMENT nr. 632 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. Jansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5.5, regels 63-67, concept-tekst "O.a. door 
middel . . . versterkt" 

vervangen door: 

"Onder andere door middel van "kleinschaligheidstoesla- 
gen" zijn ongewenste ontwikkelingen naar intensivering, 
schaalvergroting en produktievorhogi ng versterkt."  

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. Jansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5.6, vierde kolom blz. 5, regels 4-8, 
concept-tekst "Beheersing van de grondmarkt 

in handen krijgen" 

vervangen door: 

"Beheersing van de grondmarkt is nodig om te voorkomen 
dat boeren die de continuiteit van het bedrijf willen 
verzekeren gedwongen worden dure grond te kopen en 
zeer zware financiële lasten op zich te nemen." 

Toelichting 

De WIR subsidie leidt in de landbouw bijkans immer tot 
intensivering met de gevolgen van dien o.a. aantasting 
natuur en landschap.  

NB.  Dit amendement vervalt indien amendement 630 of 631 
is aanvaard. 

Toelichting 

Niet de financiële draagkracht doch de drang om de con-
tinuiteit van het bedrijf te verzekeren is de doorslag-
gevende faktor bij de aankoop van grond. Nu met de 
dalende grondprijzen en de hoge rentestand zijn hier-
door veel boeren op de rand van de afgrond gekomen. 
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Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. dansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel 5.7, regels 42-46, concept tekst: "een 
voorbeeld ... bestaat" 

vervangen door: 

"De EG heeft o.a. een tekort aan plantaardige oliën en 
plantaardige eiwitten. De kweekarbeid in de peulvruch-
tensector is wegens de geringe omvang van de teelt 
achtergebleven. De overheid zal deze kweekarbeid moeten 
stimul eren." 

AMENDEMENT nr. 638 

Indieners : A.R.P. danse e.a. 
Woordvoerder : A.R.P. danse 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : concept-tekst paragraaf 5.7, regel 47, 
2e kolom e.v. "Een gevolg van . . . zijn" 

vervangen door: 

"Het beleid met betrekking tot het bodemgebruik dient 
gericht te blijven op het in stand houden en zo moge-
lijk verbeteren van het produktief vermogen van de 
bodem. De vernauwende ontwikkeling van bouwplannen en 
de daarmede gepaard gaande achteruitgang van de kwali-
teit van de bodem in meerderlei opzicht moet worden 
teruggedrongen. De verdere uitbouw van mestbanken, het 
aanwenden van geschikte methoden bij de verwerking van 
zuiverings- en rioolslib dient bevorderd te worden. 
Een aanvang dient te worden gemaakt met een integraal 
beleid voor bodembescherming en behoud van produktie- 
waarde. 

AMENDEMENT nr. 639 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. dansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5.7, regels 47-56, concept-tekst "Een 
gevolg ... overschotgebìeden zijn" 

vervangen door: 

"De ontmenging van het gemengde bedrijf o.a. naar akker- 
bouw en de vernauwing van het bouwplan in vele akker-
bouwgebieden heeft onstabiele ecosystemen tot gevolg. 
Slechts door toediening van steeds grotere hoeveelhe-
den kunstmest, bestrijdingsmiddelen, . . . kunnen die 
ecosystemen in stand worden gehouden. Toediening van 
organische stof waarbij ook het overschot aan stalmest 
uit andere gebieden wordt aangevoerd is gunstig voor 
de bodernstru ctuur." 

Toelichting 

Het organische stofgehalte loopt in de akkerbouwgebieden 
ook met eenzijdige bouwplannen gemiddeld niet terug. 
Vermoedelijk is gedacht aan de Veenkoloniën in de 
concept-tekst. De zuivere akkerbouwbedrijven in de Veen-
koloniën hebben te maken met een geleidelijk teruglopen 
van het organische stofgehalte in de grond. Het tempo 
waarin zich dit voltrekt is echter sinds de invoering 
van de zeer intensieve aardappelteelt niet toegenomen.  

NB.  Dit amendement vervalt na aanvaarding van amendement 
nr. 638. Bij aanvaarding van dit amendement 639 
vervalt amendement 640. 

AMENDEMENT nr. 640 

Indieners : Werkgroep Milieu 
Woordvoerder : Bram Breure of Gerard van Dijk 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram, 5.7. Akkerbouw, 
4e kolom, regel 52 t/m 56. 

Y22r1 : "Een milieuvriendelijke bijdrage ... uit 
overschotgebieden zijn" 

vervangen door: 

"Door de wijze van bodemgebruik is de jaarlijkse uit- 
spoeling van stikstof uit bouwland groot, speciaal uit 
braakliggende grond. Verlaging van de mestgift verdient 
daarom te worden gesteund." 

Toelichting 

Huidige tekst aanvechtbaar.  

AMENDEMENT nr. 636 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. dansen van Tuikwerd 
Onderwerp. : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van, het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5.6, vierde kolom blz. 5, regel 23, 
concept-tekst "d.w.z. kleine en midden-
bedrijven" 

vervangen door: 

"Dit zullen als regel de relatief kleinere bedrijven 
zijn." 

AMENDEMENT nr. 637 

Toelichting 

De aangeboden tekst is bodemkundig onjuist. NB.  Dit amendement vervalt na aanvaarding van amendement 
nr. 638 of 639. 

NB.  Bij aanvaarding van dit amendement vervallen de 
amendementen 639 en 640. 



AMENDEMENT nr. 641 

Indieners Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. Jansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5,8, regels 58 (kolom 4, blz. 5) - 5 
- (le koloni, blz. 6) concept-tekst Door de 

uitbreiding . . . heeft gestimuleerd 

vervangen door: 

"De aanpassing in de glastuinbouw van de prijs van het 
aardgas aan die van andere energiedragers zal zich 
onvermijdelijk op korte termijn voltrekken. Het daar-
door hogere bedrag aan opbrengsten voor de overheid 
dient geheel besteed te worden aan onderzoek naar ener-
giebesparing in de glastuinbouw en subsidies aan tuin-
ders die energiebesparende maatregelen nemen. De 
tijdsduur die nodig is voor de uitvoering van energie-
besparende maatregelen is niet te overzien. Er zal 
echter wel met een tiental jaren rekening moeten worden 
gehouden."  

NB.  Bij aanvaarding van dit amendement vervallen de 
amendementen 642 en 643.  

De benodigde middelen, zowel in mankracht als financi-
eel, dienen door de overheid ter beschikking te worden 
gesteld. Richtsnoer bij het opzetten van onderzoek-
projekten op het gebied van energiebesparing en alterna-
tieve energiebronnen, dient steeds te zijn dat struktu-
rele verbeteringen op genoemde gebieden ten behoeve van 
de glastuinbouw worden verkregen.  

NB.  Dit amendement vervalt bij aanvaarding van amende-
ment 641, 
Bij aanvaarding van amendement nr, 642 vervalt 
amendement 643. 

AMENDEMENT nr. 643 

Indieners : Regio Drenthe 
Woordvoerder : D.K.J. Tommel 
Onderwerp : Agendapunt 6, Hoofdstuk Landbouw van het, 

concept-beleidsprogram 
5.8 Tuinbouw en Fruitteelt, blz. 6, 
kolom 1, regel 2 t/m 5 

Voorstel : Concept-tekst ";dit niet in de laatste 
plaats omdat de overheid zelf de over-
schakeling op gas heeft gestimuleerd" 
wordt geschrapt 

AMENDEMENT nr. 642 

Indieners : A.M. Zopfi e.a. 
Woordvoerder : Rob  Albers  
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram, 
5,8. Tuinbouw en Fruitteelt 

Voorstel : Huidige tekst onderaan pagina 5: "Energie-
besparende innovatie (o.m. door rassen-
onderzoek) moet door de overheid worden 
aangemoedigd en gesubsidieerd; dit niet in 
de laatste plaats omdat de overheid zelf 
de overschakeling op gas heeft gestimuleerd. 

vervangen door: 

Energiebesparende innovatie in de glastuinbouw dient 
door de overheid niet kracht te worden aangemoedigd. 
Enerzijds dient dit te geschieden door het stimuleren 
van individuele ondernemers. Dat kan gebeuren door het 
verstrekken van subsidies welke het mogelijk maken dat 
in de vorm van voorbeeld-projekten nieuwe ontwikkelingen 
van de grond worden getild. 
Anderzijds dient door de overheid middels onderzoek 
bevorderd te worden dat reeds bestaande mogelijkheden op 
het gebied van energiebesparing en alternatieve energie- 
bronnen, in de glastuinbouw inpasbaar worden gemaakt. 
Hierbij dient voor mat betreft de energie de aandacht 
gericht te worden op de inpassing van: 
- windenergie; 
- warmte/kracht koppeling; 
- aardwarmte; 
warmtepompen; 

- afvalwarmte. 
Energiebesparing is verder mogelijk door: 
- efficiënter gebruik van de toegevoerde warmte in de 
kassen; 

- verlaging van de temperatuur niveau's in de kassen; 
- veredeling en rassenonderzoek. 
Hiertoe dienen gerichte onderzoekprogramma's te worden 
opgezet. 
Bevorderd dient te worden dat aanwezige kennis op insti- 
tuten als TNO, Technische Hoge Scholen en Universiteiten 
wordt ingeschakeld teneinde nieuwe ontwikkelingen zoveel 
mogelijk te stimuleren. 

vervangen door: 

Energiebesparende innovatie (o.m. door rassenonderzoek) 
moet door de overheid worden aangemoedigd en gesubsidi-
eerd. 

Toelichting 

De concept-tekst suggereert dat de tuinders extra hoge 
energiekosten hebben door de overschakeling van olie op 
gas. Het tegendeel is het geval: sinds de omschakeling 
van olie op gas zijn de oliéprijzen sterker gestegen 
dan de door de tuinders betaalde gasprijzen.  

NB.  Dit amendement vervalt bij aanvaarding van de 
amendementen 641 of 642. 

AMENDEMENT nr. 644 

Indieners : Rob  Albers  e.a. 
Woordvoerder 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : Huidige tekst blz. 6, le kolom, regel 6-11, 
"Chemische grondontsmetting . . . gesubsidi-
eerd te worden" 

vervangen door 

Chemische grondontsmetting moet zoveel mogelijk worden 
beperkt. Andere ontsmettingsmethoden, zoals  by.  grond- 
stomen onder vacuüm, dienen zoveel mogelijk te worden 
bevorderd. Noodzakelijke investeringen hiervoor dienen 
gesubsidieerd te worden. Verder dient gericht onderzoek 
plaats te vinden naar mogelijke alternatieven voor 
grondontsmetting. Hieraan dient hoge prioriteit te 
worden gegeven. 
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AMENDEMENT nr. 645 
AIJENDEMENT nr. 649  

Indieners : Dick Hollander e.a. 
Woordvoerder : Dick Hollander! Marion Edzes 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-bel ei dprogram 

Voorstel : 5.8 Tuinbouw en Fruitteelt, le kolom, 
regel 31 e.v. "Aanplant van hoog- en half-
stammen zal kunnen worden gesubsidieerd 
indien voor dit fruit voldoende afzetmoge 
lijkheden bestaan' 

vervangen door: 

Aanplant van hoog- en halfstammen zal kunnen worden 
gesubsidieerd mits de produktiewijze van het fruit 
milieuvriendelijk zal zijn. 

Indieners : Hans Idzerdraat e.a. 
Woordvoerder : Hans Idzerdraat 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 
slachten van dieren 

Voorstel : "Voorts zullen onnodige chirurgische ingre-
pen moeten worden verboden" (Par. 5.9.b, 
Bio-industrie, blz. 6 ECD, bladhoogte 32) 

vervangen door: 

Voorts zullen onnodige chirurgische ingrepen moeten wor-
den verboden, alsmede het onverdoofd ritueel slachten. 

Toelichting 

AMENDEMENT nr. 646 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. dansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Y22r1 : 5.9, eerste kolom regel 46, concept-tekst 
"hier een absolute noodzaak" 

vervangen door : "noodzakelijk". 

AMENDEMENT nr; 647 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. dansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Deze manier van slachten is onder meer in Zwitserland om 
zijn wreedheid verboden. Onverdoofd ritueel slachten 
(het bij vol bewustzijn doorsnijden van luchtpijp, slok-
darm en halsslagader en vervolgens laten verbloeden en 
in eigen bloed stikken van de slachtdieren) betekent 
grove dierenmishandeling en zal als zodanig voor ieder 
weldenkend en welvoelend mens uiterst verwerpelijk 
moeten zijn. 

AMENDEMENT nr. 650 

Indieners : Regio Gelderland 
Woordvoerder : H. Frentz 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : Aan hoofdstuk 5.9.b, 2e kolom, regel 33, 
na de vijfde alinea toevoegen: 

lukt dit niet spoedig in EG-verband, dan moet op natio-
nale schaal reeds begonnen worden. 

Voorstel : 5.9, eerste kolom, regel 68, concept-tekst 
"De laatste jaren" 

vervangen door: "De laatste decennia". 

AMENDEMENT nr. 648  

Toelichting 

De bio-industrie is een verwerpelijke vorm van veeteelt 
en dient als zodanig verboden te worden. Paragraaf 5.9. 
b, is een verzwakking van wat vermeld staat in het 
verkiezingsprogramma. 

Daarom dient deze tekst gehandhaafd te worden in het 
Beleidsprogramma. 

Indieners : Afdeling Amsterdam 
Woordvoerder : Hans Idzerdraat 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 
Congresstuk ECD 1, par. 5.9.b, BIO-
industrie, bladhoogte 24 

Voorstel : Concept-tekst "In de bio-industie gebeurt 
dit in extremis" 

vervangen door: 

In de bio-industrie gebeurt dit zo extreem, dat hierbij 
gesproken moet worden van ernstige dierenriiishandeling. 
Reeds hierom dient deze manier van dieren houden zo 
spoedig mogelijk geheel te worden afgeschaft.. 

Toelichting 

In de konsepttekst van deze paragraaf worden ekonomi-
sche en milieuaspekten uitvoerig belicht; te weinig 
klinkt hier in door welk dieptreurig lot de dieren moe-
ten ondergaan. Dit amendement beoogt de eigen waarde er, 
het belang van het dier wat meer gewicht te geven. 

AMENDEMENT nr. 651 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. dansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5.9, tweede kolom, regels 34-40, concept-
tekst "de vaak ernstige ... deze bedrijven" 

vervangen door: 

De bio-industrie kan mede door de sterke spreiding tot 
visuele vervuiling van het landschap leiden en stank-
overlast veroorzaken. Het is daarom gewenst de vestiging 
van deze bedrijven aan strikte bepalingen te onderwerpen. 

Toelichting 

De bedrijven nemen slechts een geringe oppervlakte in 
beslag en doen als zodanig geen afbreuk aan flora en 
fauna, temeer daar direkte lozing van de mest verboden 

is. 
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AMENDEMENT nr. 652 AMENDEMENT nr. 654 A 

Indieners : Regio Drenthe 
Woordvoerder : D.K.J. Tommel 
Onderwerp : Agendapunt 6; hoofdstuk  Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 
5.9. Veeteelt, a. Melkveehouderij, 2e 
kolom, regels 47 t/m 51 

Voorstel : concept-tekst "Er ligt een taak voor de 
overheid om het probleem op te lossen hoe 
deze massa's mest te gebruiken zonder de 
genoemde schadelijke gevolgen" 

vervangen door: 

Er ligt een taak voor de bedrijfstak om in samenwerking 
met de overheid het probleem op te lossen hoe deze 
massa's mest te gebruiken zonder de genoemde schadelijke 
gevolgen. 

Toelichting 

Het milieubeleid is gebaseerd op het uitgangspunt dat 
een veroorzaker van een milieubezwaar in eerste instan-
tie zelf verantwoordelijk is voor de oplossing van het 
probleem. De overheid kan hierbij steun verlenen. 

NB.  Bij aanvaarding van amendement nr. 652 vervalt 
amendement nr. 653. 

AMENDEMENT nr. 653 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : I.E. ,Jansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram  

Indieners : Regio Gelderland 
Woordvoerder : H. Frentz 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : deel 5.9.d van kongresstuk ECD 1 
"diergeneeskunde" wijzigen in: 

Diergeneeskunde en dierenbescherming. 

AMENDEMENT nr. 655 

Indieners : Werkgroep Milieu 
Woordvoerder : Bram Breure of Gerard van Dijk 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5.9.d Diergeneeskunde, 3e kolom, regel 4 

toevoegen: Er dienen maatregelen te worden genomen ten-
einde het leefmilieu voor slachtdieren te 
verbeteren,  

AMENDEMENT nr. 656 

Indieners : Wim Sombroek e.a. 
Woordvoerders: Wim Sombroek en Toon Janse 
Onderwerp Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 
par. 5.10 Voorlichting, Onderwijs en 
Onderzoek 

Voorstel : 5.9, tweede kolom, regels 47-51, concept-
tekst "Er ligt een . . . gevolgen" 

vervangen door: 
- 

Het huidige onderzoek naar oplossing van de mestproble- 
men dient te worden uitgebreid.  

NB.  Dit amendement vervalt na aanvaarding van amendement 
nr. 652. 

AMENDEMENT nr. 654 

Indieners 
: Regio Groningen 

Woordvoerder 
J.F. Jansen van Tuikwerd 

Onderwerp 
. 

Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw  van het 
p concept-beleidsprogram 

Voo rste l : 5.9, tweede kolom, regel 63, concept-tekst 
Mi rekt" 

vervangen door: "zonder verdere omzetting". 

Toelichting 

Direkt zijn die componenten gewoonlijk niet te gebruiken. 
Er moet nog een bewerking plaatsvinden alsvorens zij 
geschikt zijn voor menselijke consumptie. 

Voorstel : de gehele paragraaf 5.10 vervangen 

vervangen door: 

De ruime aandacht voor voorlichting, onderwijs en onder-
zoek dient gekontinueerd te worden, zodat deze eenheden 
in goed samenspel hun innoverende taak ook in de toe-
komst naar behoren kunnen vervullen. 
Het wetenschappelijk onderzoek en -onderwijs dient mede 
in te spelen op nieuwe opvattingen over landbouwproduk-
tie en plattelandsgebruik in Nederland (alternatieve 
landbouw, extensieve beheersvormen, energieschaarsten,  
etc.).  
Daarnaast dient het zich in aanzienlijke mate te richten 
op de behoeften van de internationale ontwikkelings-
samenwerking, zowel bilateraal als multilateraal 
(werel dvoedsel produktie, plattelandsontwikkeling, milieu-
bescherming). 
Geëigende en flexibele organisatiestrukturen en samen-
werkingsverbanden dienen te worden ontwikkeld, in goed 
overleg met het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking 
om de aanzienlijke Nederlandse technische en organisato-
rische kennis en vaardigheden op landbouwgebied meer en 
beter voor de Derde Wereld in te zetten. Aanvullende 
opleidingsvormen dienen te worden ontwikkeld, gericht op 
effektieve toepassing van wetgevingen en verordeningen, 
met name op het gebied van milieubescherming en energie-
opwekking en -gebruik. 
De voorlichtingsinstellingen moeten nauwe kontakten 
onderhouden met de instellingen van onderwijs en onder-
zoek. Grote aandacht is vereist voor het soepel doorspe-
len van nieuwe inzichten en methoden naar de praktijk 
van de voorlichting. De wensen van de individuele land-
en tuinbouwer zijn daarbij echter de voornaamste leid-
draad; de voorlichting mag niet op direkte wijze het 
landbouwbeleid uitvoeren. 



Toelichting 

De huidige tekst van de paragraaf is te eenzijdig en 
veel te mager, mede gezien het- aanzienlijke percentage 
(40%) van het ministeriële budget dat aan landbouwvoor„  
lichting, -onderwijs en -onderzoek besteed wordt. 
Het hoge percentage is alleszins verantwoord omdat juist 
de intensiteit en het nauwe samenspel van voorlichting, 
onderwijs en onderzoek in aanzienlijke mate verantwoor-
delijk is voor de hoge produktiviteit van de Nederland-
se land- en tuinbouw als exportgeoriënteerde bedrijfs-
tak (25 miljard in 1980, ofwel 17% van de totale export) 
In toenemende mate wordt vanuit het buitenland (ontwik-
kelingslanden, VN organisaties, EEG) een beroep gedaan 
op de Nederlandse capaciteit en ervaring op deze ter-
reinen. De organisatiestructuur van het landbouwkundig 
onderwijs en onderzoek is echter te formalistisch en te 
nederlands georiënteerd om soepel te kunnen inspelen op 
de behoeften van de ontwikkelingslanden, zowel bilate-
raal als via internationale organisaties en onderzoeks-
centra. Nieuwe wetten en verordeningen op milieu- en 
energiegebied blijken niet adequaat te kunnen worden 
toegepast als het gevolg van het ontbreken van aangepas-
te opleidingen voor kontrolerende ambtenaren. 
De nieuwe inzichten die de voorlichtingsinstellingen 
naar de parktijk dienen te vertalen betreffen onder meer 
de milieubewaking en waardering van de natuur, begren-
zing van het gebruik van grondstoffen en de inperking 
van energiestromen.  

NB.  Bij aanvaarding van dit amendement 'ervalt amende-
ment nr. 657. 

AMENDEMENT nr 657 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. Jansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Y22r1 : 5.10, regel 35, concept-tekst na vergroot 

invoegen : De mobiliteit van de onderzoekers dient te 
worden versterkt. 

Toelichting 

De mobiliteit van onderzoekers in de landbouwsector is, 
zeer gering. Reeds enige malen is door D'66 in de Tweede 
Kamer aangedrongen op grotere mobiliteit waardoor met 
minder onderzoekers betere resultaten kunnen worden 
bereikt.  

AMENDEMENT nr. 658 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. Jansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5.11, concept-tekst "Landinrichting" 

Vervangen door: 

Ruimtelijke Ordening. 

Invoegen: a. Landinrichting. 

AMENDEMENT nr. 659 

Indieners : Afdeling Ede/Wageningen 
Woordvoerder Locht 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram par. 5,11 
regel 50 

Voorstel : concept-tekst :, .. grote terughoudendheid 
geboden, het . 

vervangen door: 

terughoudendheid geboden. Toepassing komt in aanmer-
king wanneer men een achterblijvende inkomensontwikke-
ling wil ombuigen. Het . 

Toelichting: 

Voor het tav, de inkomensontwikkeling elders in het pro-
gramma gestelde is nogal eens geen ander instrument dab 
het cultuurtechnische beschikbaar. 

AMENDEMENT nr. 660 

Indieners : Afdeling Ede/Wageningen 
Woordvoerder : Locht 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram, par. 5.11, 
regel 52 

Voorstel : concept-tekst ".. .bijv. d.m.v. kavelruil 

vervangen door: - 

bijv. door accent te leggen op herindeling 

Toelichting 

Kavelruil is een technisch begrip dat behoort bij vrij-
willigheid van alle partijen. Derhalveis dit niet te 
rijmen met "vaak doeltreffend". 

AMENDEMENT nr. 661 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. Jansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5.11, regel 53 na concept-tekst "doeltref- 
fend" 

invoegen: De administratieve ruilverkaveling volgens 
methode de Haan moet wettelijk mogelijk worden. 

Toelichting 

De door De Haan voorgestelde administratieve ruilverka- 
veling laat natuur en landschap ongemoeid, geen infra-
strukturele werken, snellere uitvoering, goedkoper. 

NB.  Dit amendement vervalt indien amendement nr. 656 
is aanvaard. 
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AMENDEMENT nr. 662 

Indieners : Regio Drenthe 
Woordvoerder : D.K.J. becel 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 
5.11, Landinrichting, kolom 1, regel 55 

Voorstel : het woord 'ingrijpend wordt geschrapt. 

Nieuw voorgestelde tekst: 

De geboden terughoudendheid geldt m.n. ook voor het 
wijzigen van het grondwaterpeil. 

Toelichting 

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat ook betrekkelijk 
geringe wijzigingen in de grondwaterstand grote gevolgen 
voor flora en fauna hebben. Terughoudendheid bij grond-
wa•terstandswijzigingen is dringend gewenst. 

AMENDEMENT nr. 663  

Toelichting 

De huidige vergoedingen zijn gericht op de middelen en 
niet op de doeleinden zelf, met: 
- het gevaar dat de boer wel andere dingen doet die 

evenzeer het doel in de weg staan 
- er geen plaats is voor positief gericht eigen initia-

tief van de boeren. 

AMENDEMENT nr. 665 

Indieners 
Milieu 

Woordvoerder . Bram Breure of Gerard van Dijk 
r : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

O nderwerp 
concept-beleidsprogram 
5.11 Landinrichting, 2e kolom, regel 6 

Voorstel : Toevoegen: 

In de Adviescommissie Beheersregelingen dient de natuur-
bescherming een even sterke stem als de landbouw te 
verkrijgen. 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. ,Jansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5.11, regels 70 (derde kolom) -6 (vierde 
kolom), concept-tekst "Vergoeding van 
schaden ... zwaardere stem krijgen" 

vervangen door: 

b. Beheer landelijke gebieden. 

Een kaderwet "Beheer landelijke gebieden" is snel nodig. 
De beleidsvoornemens van de overheid vastgelegd in de 
zogenaamde drie groene nota's, waaronder de relatienota, 
en in de strekking van de nota landelijke gebieden, 
dienen onverwijld te worden uitgevoerd. De financiën 
hiervoor moeten onverkort ter beschikking worden gesteld. 
De direkt betrokkenen bij de uitvoering van de relatie-
nota moeten eerder bij het vervaardigen van beheers-
plannen worden betrokken en bij besluitvorming daarom-
trent een zwaardere stem krijgen. 

c. Schaderegeling 

Vergoeding van schade geleden ten gevolge van beperking 
van ge.bruiks- en eigendomsrechten door ruimtelijke 
ordeningsmaatregelen dienen een betere wettelijke grond-
slag te krijgen; artikel 49 van de wet op de ruimtelijke 
ordening biedt hiertoe onvoldoende mogelijkheden. 

AMENDEMENT nr. 664 

Indieners : Afdeling Ede/Wageningen 
Woordvoerder 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram, par. 5.11 
regel 6 (laatste kolom) 

Voorstel : aan concept-tekst, na "krijgen" toevoegen: 

De vergoeding moet gericht worden op het bereiken van de 
landschapsdoelstellingen en niet op het nalaten van 
aktiviteiten, 

• AMENDEMENT n r. 666 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder : J.F. ,Jansen van Tuikwerd 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : 5,12, regel 51, concept-tekst "Dit moet 
ook in EG verband" 

vervangén door: 

Er dient door de EG een gezamenlijk bosbouwbeleid te 
worden ontwikkeld. De bosbouw zou gebracht kunnen wor-
den onder het verdrag van Rome. Een bosbouwbeleid dat 
geintegreerd dient te worden in het algehele landbouw-
beleid. 

AMENDEMENT nr. 667 

Indieners : Dick Hollander e.a. 
Woordvoerder : Dick Hollander 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 
5.12 Bosbouw 4de kolom regel 51 

Voorstel : concept-tekst aanvullen met: 

Nederland dient via daartoe geëigende organisaties te 
bevorderen dat het bosbestand in de Derde Wereld zoveel 
mogelijk op peil blijft. Staten die een dergelijk bTeid 
willen uitvoeren dienen ruimschoots financieel schade-
loos te worden gesteld. 
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AMENDEMENT nr. 668 

Indieners : Werkgroep Landbouw en Visserij 
Woordvoerder : Jasper de Jong 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 
par. 5.13, Visserij, sub a. Zeevisserij, 
blzn, 6 en 7 van ECD 1 E H R A T U A op Congresstuk TCD S 

Voorstel : na de zin: "Het is in het algemeen onge-
wenst ... voor de bereiding van vismeel" 

toevoegen de zin: 

Bij de verdeling van de toegestane vangsthoeveelheden 
tussen de lidstaten van de EG zal het aandeel van de 
Nederlandse visserij moeten overeenstemmen met het aan-
deel in de vangst dat bestond voor het tot stand komen 
van een Gemeenschappelijk beleid. 

Toelichting  

Voor het in stand houden van de Nederlandse zeevisserij 
is het voorgestelde een vereiste van wezenlijk belang. 
(In de door de werkgroep en  NB  goedgekeurde ontwerp-
tekst staat bovenstaande zin. Om niet bekende redenon 
is de zin uit de in de Democraat afgedrukte tekst weg-
gelaten). 

In het voorgestelde artikel 12 van het Huishoudelijk 
Reglement is abusievelijk vermeld dat zowel de maand 
juni als de maand juli buiten beschouwing moeten worden 
gelaten bij de termijnbepaling. Dit was oorspronkelijk 
ook de bedoeling, maar bij nader inzien bleek dit tot 
gevolg te hebben, dat in sommige gevallen de congres-
agenda reeds voor het vorige congres moest worden 
gepubliceerd. Dientengevolge behoort de tweede volzin 
van art. 12, lid 2 te luiden: 

"Bij de termijnbepaling dient de maand juli buiten 
beschouwing te worden gelaten." 

AMENDEMENT nr. 669 

Indieners : Marion Edzes e.a. 
Woordvoerder : Marion Edzes/Dick Hollander 
Onderwerp : Agendapunt 6, hoofdstuk Landbouw van het 

concept-beleidsprogram 

Voorstel : Toevoegen een afzonderlijke paragraaf met 
als titel : "Landbouw en Milieu" 

De sterke produktiviteitsstijging in de landbouw heeft 
in sterke mate direkt en indirekt bijgedragen tot ver-
vuiling c.q. vergiftiging van gewas, bodem, water en 
fauna. Hoewel de aard en de gevolgen van deze vervuiling 
nu nog slechts ten dele te overzien zijn, mag de ernst 
van deze vervuiling vooralsnog niet worden onderschat. 

De volgende maatregelen zijn vereist om het vervuilings-
effekt op korte termijn terug te dringen: 
- een verbod op de produktie en het gebruik van persis- 
tente en sterk giftige gewasbeschermingsmiddelen; 

- een verbod op invoer van agrarische produkten die met 
bovengenoemde middelen zijn behandeld; 

- stimulering van het onderzoek naar en gebruik van mens-
en milieuvriendelijker gewasbeschermingssiethoden en 
-middelen; 

- vermindering van het gebruik van stikstof- en fosfaat-
houdende kunstmeststoffen door heffing van het hoge 
BTW-tarief op deze stoffen; 

- verlaging van de tolerantiegrenzen van schadelijke 
stoffen in de agrarische produkten. 

AMENDEMENT 1050 

Indieners : afdeling Utrecht 
Woordvoerder : Nieko Uppelschoten 
Onderwerp : Beslispunten besluitvorming 

Voorstel 1. "abonnees" vervangen door: "de leden die 
zich hebben aangemeld voor" 

2. punt 8.1 vervangen door "Ieder lid kan 
zich aanmelden voor de 'Congresstukken.' 
Deze aanmelding dient ieder jaar her-
haald te worden." 

3. in punt 8.3 "kostendekkend" vervangen 
door "gratis". 

N.B. Dit amendement hangt samen met een overeenkomstig 
amendement op het voorstel tot wijziging van het 
Huishoudelijk Reglement, Hoofdstuk  II,  art.12 lid L 

AMENDEMENT 1051 

Indieners :  ARV  Overijssel 
Woordvoerder : Ton Arts 
Onderwerp : Beslispunten besluitvorming.  

Voorstel : aan punt 3 toevoegen: 

in overleg en met instemming van de 
indieners  

AMEND  MENT 1052 

Indieners :  ARV  Overijssel 
Woordvoerder : Ton Arts 
Onderwerp : Beslispunten besluitvorming. 

Voorstel : "twee weken" vervangen door: "drie weken" 
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AMENDEMENT 1058 

AMENDEME&V 1053  

Indieners :  ARV  Overtisel 
Woordvoerder : Ton Arts N 
Onderwerp : Beslispunten sJ,L-i-t'orming. 

Voorstel : i punt 7"w en sn aan abonnees op' 

vervan door: 

den gepubliceerd in"  

Indieners :  ARV  Overijssel 
Woordvoerder : Ton Arts 
Onderwerp : Procedureschema's ALV's. 

Voorstel : punt 3.2.2, wordt aangevuld met: 

Programma- en rapportagecommissie dragen 
hiervoor in overleg met de indieners zorg. 

AMENDEMENT 1054 

Indieners :  ARV  Overijssel 
Woordvoerder : Ton Arts  
Olderwerp : Beslispunten beluitvorming. 

Voorstel : de gehele tekst vao'&,1. wordt vervangen 
door: 

AMENDEMENT 1059 

Indieners :  ARV  Overijssel 
Woordvoerder : Ton Arts 
Onderwerp : Procedureschema's ALV's. 

Voorstel punt 3.2.3, wordt aangevuld met: 

zulks riet instemming van de ALV. 

AD '1Congresstukken" worden op 
,-âan de leden toegezonden. 

AMENDEMENT 1055 

Indieners :  ARV  Overijssel 
Woordvoerder : Ton Arts 
Onderwerp : Beslispunten besluitvorming. 

Voorstel : de gehele tekst onder punt lO.&. - 

vervangen door: 

Verzoeken, om toezending van de "Cc  ores-
stukken" in december, januari en februari. 

AMENDEMENT 1060 

Indieners :  ARV  Overijssel 
Woordvoerder : Ton Arts 
Onderwerp : Procedureschema's ALV's. 

Voorstel 3.2,5, wordt aangevuld met: 

zulks ter beoordeling door de ALV. 
De door de programmacommissie geschreven 
teksten behoeven de goedkeuring van de 
indieners. 

AMENDEMENT 1061 

AMENDEMENT 1056 

Indieners : Afdeling Mestland 
Woordvoerder : Max Peper 
Onderwerp : Procedureschema ALV's (ECD 2) 

Voorstel : blz.8, 2de kolom, onder punt a tekst aan te 
vullen met: 

Tijdens de betreffende ALV licht het HB 

I ongevraagd toe waarom en hoe het van deze 
bevoegdheid gebruik heeft gemaakt. 

AMENDEMENT 1057 

Indieners :  ARV  Overijssel 
Woordvoerder : Ton Arts 
Onderwerp : Procedureschema's ALV's. 

Voorstel punt 2.4 wordt aangevuld met: 

in overleg en met instemming van de 
indieners. 

Indieners : Subregio Midden-Holland 
Woordvoerder : Ad Vaessen 
Onderwerp : Procedureschema ALV's. 

Voorstel : in 3.2.6. in de rechter kolom onder de kop 
"Voorgestelde situatie" het woord 
"Afdelingen" vervangen door: 

Afdelingen en subregio's 

AMENDEMENT 1062 

Indieners :  ARV  Overijssel 
Woordvoerder : Ton Arts 
Onderwerp : Procedureschema's ALV's. 

Voorstel : onder 4.1.2., tussen "om" en "amendementen" 
invoegen: 

in overleg en met instemming van de 
indieners 

AMENDEMENT 1063 

Indieners :  ARV  Overijssel 
Woordvoerder : Ton Arts 
Onderwerp : Procedureschema's ALV's. 

Voorstel : onder 6.1, "aan de abonnee's op de "congres-
stukken" verzonden." vervangen door: 

in de "congresstukken" gepubliceerd en toe-
gezonden aan de leden die daarom hebben 
gevraagd. 



34  

AMENDEMENT 1064 

Indieners : Subregio Midden-Holland 
Woordvoerder : Ad Vaessen 
Onderwerp : Procedureschema's ALVs. 

Voorstel : Alles wat in bijlage 4, blz.9, in de rech- 
terkolom onder de kop ALV laatste weekend 
okboter" staat betreffende de maanden juni 
tot en met september schrappen en vervangen 
door: 

juni - Discussie in de regio 
juli - Vakantie 
aug. - Vakantie, laatste -week ARV's 
sept. - Eerste week  ARV  

- Programma- en Rapp.-com. bewaken 
de amendementen en moties 

- laatste week: HB stelt adviezen 
vast en overige voorstellen. 

AMENDEMENT 1070 

Indieners : Afd, Utrecht 
Woordvoerder : Nieko Uppelschoten 
Onderwerp : Art. 12, lid 1. 

Voorstel : vervang "geabonneerd hebben op" door 

- aangemeld hebben voor  

AMENDEMENT 1074 

Indieners : Afdeling Utrecht 
Woordvoerder : Nieko Uppelschoten 
Onderwerp : Art. 13, lid 7. 

Voorstel : laatste regel: "Deze moties ... 25 leden" 
schrappen. 

AMENDEMENT 1075 

Indieners : Afdeling Amsterdam 
Woordvoerder : Hans Idzerdraat 
Onderwerp : Art. 17, lid 1. 

Voorstel : iste zin, luidende: "Behoudens het in 
Statuten en Huishoudelijk Reglement bepaal-
de, neemt de ALV besluiten met absolute 
meerderheid van stemmen." 

vervangen door: 

Behoudens het in Statuten en Huishoudelijk 
Reglement bepaalde, worden besluiten genomen 
bij gewone meerderheid van stemmen. 

AMENDEMENT 1076 

Indiener: afdeling Amsterdam 
Woordvoerder: Hans IJzerdraat 
Onderwerp: besluitvorming 

In hoofdstuk  II  van het Huishoudelijk Reglement een be- 
paling opnemen, luidende als volgt: - 

"Bij ontrading van een voorstel , amendement of motie 
door het hoofdbestuur en/of programmacommissie krijgt 
de indiener 'een tweede ronde'." 

Voetnoot van de rapportagecommissie: voorzover er in 
het  HR  iets over de orde van de ALV gemeld wordt, is 
dat te vinden in artikel 15: ('De fungerend voorzitter 
van de ALV heeft het recht spreektijd te verdelen en 
te beperken"). Gewoonlijk vinden we dergelijke bepa-
lingen in het congresreglement. Zie hiervoor de Tweede 
Congresdemocraat, blz.6, linkerkolom, bovenaan. 

- I 
eiërs : Ko Anthonisse e.a. 

, 'Lordvoerder : Ko Anthonisse 
Onderwerp : Artikel 12 (lCD pag. 12) 

Voorstel : In art.12, lid 1, vervalt de tekst: 
"die zich geabonneerd hebben op toe-
zending van de congresstukken 

AMENDEMENT 1071 I 

AMENDEMENT 1072 

Indieners : Afdeling Utrecht. 
Woordvoerder 
Onderwerp : Art. 12, lid 2. 

Voorstel : "juni en juli" vervangen door: 

de periode van 16 juni t/m 15 augustus 

Indieners : Ko Anthonisse e.a. 
Woordvoerder : Ko Anthonisse - 

Onderwerp : Art. 12, lid 5. 

Voorstel : de tekst "dienen eveneens uiterlijk twee 
weken vóór de ALV te worden toegezonden." 

\ / vervangen door: 

worden uiterlijk twee weken vóór de ALV 

/ \ toegezonden aan de (sub)regio- en afdelings- 
besturen en aan de leden die zich geabon-
neerd hebben op toezending van de congres-
stukken. 
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HU I SHOUDE LIJK REGLEMENT  

E R R A T U 11 op Congresstuk TCD 6 

Op verzoek van de Adviesraad heeft het Hoofdbestuur u 
een voorstel gedaan om art. 77 van het Huishoudelijk 
Reglement, waarin de herkiesbaarheid van het Presidium 
van de Adviesraad is geregeld, te veranderen. 
Als gevolg van een misverstand is de door het Hoofd-
bestuur voorgestelde wijziging niet overeenkomstig niet 
hetgeen door de Adviesraad is gevraagd. 
Daarom hierbij een gewijzigd voorstel 

art. 77, lid 2 , nieuwe tekst: 

Zij worden gekozen voor een periode van een 
jaar en zijn na aftreden terstond herkiesbaar.  

NB.  Hoe vaak een lid van het Presidium kan worden her-
kozen wordt beperkt door het feit dat alleen Advies-
raadsleden deel kunnen uitmaken van het Presidium. 

MOTTE' I 9 

Indieners : J. Traag e.a. 
Woordvoerder : J. Traag/A. Huis 
Onderwerp : Wijziging Huishoudelijk Reglement 

De Algemene Ledenvergadering van D66, in vergadering 
bijeen op 13 en 14 november 1981 te Amersfoort, 

overwegende 

- dat in sommige kleinere gemeenten 066 niet (of 
onnodig zwak) aan de raadsverkiezingen zal deelnemen 
omdat niet geheel kan worden voldaan •aan de vereisten 
van het Huishoudelijk Reglement en de Statuten; 

- dat daarbij soms goede reden is te veronderstellen dat 
een afweging van de letter van het Huishoudelijk Regle-
ment en de Statuten tegen de redelijkheid en het belang 
van een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging van D66 
naar het laatste zou zijn doorgeslagen; 

besluit: 

1. Het Hoofdbestuur op te dragen deze gevallen opnieuw 
te bezien en af te wegen in bovengenoemde zin; 

2. Het Hoofdbestuur te machtigen van de letter van het 
Reglement af te wijken indien deze nadere afweging 
naar zijn oordeel hiertoe aanleiding geeft; 

3. Het Hoofdbestuur te verzoeken het betrokken Regio-
bestuur van advies te laten dienen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE nr. 1201 

Indieners :  ARV-Noord-Holland 
Woordvoerder 
Onderwerp : Agendapunt 12, Wijziging  HR  

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 13 en 14 november 1981 te Amersfoort, 

gezien 

- de weigering van een kandidaat door de provinciale 
verkiezingscommissie op grond van art. 103, lid 2.h 
van het Huishoudelijk Reglement, omdat de kandidaat 
op de sluitingsdatum van de kandidaatstelling de 
vereiste leeftijd voor benoeming nog niet had bereikt, 

- de lange tijd die gelegen is tussen de kandidaatstel-
ling en een eventueel daarop volgende benoeming, 

overwegende 

- dat het Hoofdbestuur van 066 volgens art. 127 van het 
Huishoudelijk Reglement de expliciete bevoegdheid 
heeft bij verkiezingen voor gemeenteraden dispensatie 
te verlenen van het bepaalde in de artikelen 120 t/m 
125 van dat reglement, 

- dat het niet de bedoeling van het Huishoudelijk Regle-
ment kan zijn aan verkiezing in een vertegenwoordi-
gend lichaam ten aanzien van jongeren stringentere 
eisen te stellen dan de bepalingen volgens de Kieswet, 

spreekt als haar mening uit 

dat het Hoofdbestuur eveneens een dispensatierecht toe-
komt m.b.t. voornoemd art. 103 van het Huishoudelijk 
Reglement, waarvan zij gebruik dient te  oaken  zodanig 
dat personen die gedurende de zittingsduur van het t 
verkiezen vertegenwoordigende lichaam de vereiste leef-
tijd voor benoeming zullen bereiken, alsnog tot de kan-
didatenlijst worden toegelaten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

\ 
\I 

AMENDEMENT mi 1240 

Indieners : E. Honig e.a. 
Woordvoerder : J. Fontijne 
Onderwerp : Agendapunt 12, Wijziging 

Voorstel : aan art. 19.2 van de Statuten, luidende: 

Kandidaten voor enige partijfunktie binnen. 066  òf  
namens 066 voor een lidmaatschap van enig vertegen-
woordigend lichaam dienen gedurende zes maanden voor-
afgaande aan de sluitingsdatum van de interne kandi-
daatstelling lid van D'66 te zijn geweest en aan de 
contributieverplichtingen te hebben voldaan. 

toevoegen: 

behoudens uitzonderingen in het Huishoudelijk Regle-
ment te noemen. 

Toelichting: zietoelichting bij amendement nr. 1242. 
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Indieners : Afdeling Drecherland 
Woordvoerder : 
Onderwerp : Agendapunt 12, WLjzigi HR  

Voorstel : aan art. 103, 1id,a sub a, toevoegen: 

'Op deze termijn van zes paánden kan •spensatie worden 
verleend indien de regdbesturen c.q. t hoofdbestuur 
zulks noodzakelijk !ten. 

AMEPÜ)EENT nr. 1242  

Indieners : E. Hon\g e.a. / 
Woordvoerder : J. Fontijne 

 

Onderwerp : Agendapun\12, Wijziging H
/
/ 

Voorstel : aan art. 122.1  an  het Hujoudelijk 
Reglement toevoeen: / 

4. Dispensatie van de zes maanden'rmijn voor kandida-
ten voor de gemeenteraad isjnoelijk indien: 
a, de desbetreffende afdel,41ig m'inder dan 14 maanden 

voor de raadsverkiezien is ?gericht; 
b. de betreffende kandidaat in de \lopende  en in de 

vorige raadsperiodé geen deel heeft uitgemaakt 
van enige frake in de desbetreffende gemeente- 
raad; / 

c. het desbetreffend (sub)regiobestuurr van over-
tuigd is dat de kandidaat de D'66-ideeën naar 
behoren zal uitdragen, en hiervan blij\k geeft 
door 8idde1 van een ondertekende verkling. 

Toeljc'hting 

Het komt geregeld voor, en het zal in 1985 waarschijn-
lijk weer voorkomen, dat een aantal mensen, mede op 
grond van gunstige verkiezingsuitslagen in hun gemeente 
(in het geval van Tweede-Kamerverkiezingen) besluiten 
lid te worden en een afdeling op te richten en mee te 
gaan doen aan de Raadsverkiezingen. Het is uitermate 
frustrerend voor zo een nieuwe enthousiaste afdeling 
(al dan niet in oprichting) om dan 4 jaar te moeten 
wachten om mee te kunnen gaan doen aan de gemeente-
raadsverkiezingen. Het meedoen aan de plaatselijke 
politiek met één of neer raadsleden is het belangrijk-
ste bindmiddel voor vrijwel elke afdeling. Degenen die 
bij landelijke verkiezingen op 066 hebben gestemd 
wordt dan ook bij de raadsverkiezingen de gelegenheid 
geboden om op D'66 te stemmen. 

De zes maanden termijn is ingevoerd om te voorkomen 
dat opportunisten 066 in de Raad gaan vertegenwoordi-
gen en dat de raadsleden geen echte U'66-ers zijn. 
Beperking b is om die reden ingevoerd: overlopers wor-
den buitengesloten. Beperking a is erbij gezet, omdat 
langer bestaande afdelingen geen dispensatie horen te 
krijgen. Het komt er op neer dat een afdeling slechts 
éénniaal van de dispensatie gebruik kan maken. Om zeker 
te zijn dat de gedispenseerde kandidaat inderdaad een 
066-er is, is het (sub)regiobestuur een taak opgelegd 
die slechts waar gemaakt kan worden als het betreffende 
bestuur grondig kennis heeft gemaakt met de kandidaat. 

Indieners : Regio Fr/esland/g\o Utre54'Çt 
Woordvoerder : Kees Spithorst / \ / 
Onderwerp : Agendunt 12,/Wijzi5

en 
HR 

Art.35.2, art, 74.1, 9 

"Eenmaal" vervangen door tweemaal" 

Toelichting 

Als bestuursleden nl. max 4 jaar zitting kunnen hebben en 
ook de verkiezingen eens per 4 jaar plaatsvinden, er is 
geen enkele bestuurservaring meer aanwezig van vorige 
vergelijkbare verkiezingen, binnen dat bestuur of die 
commissie. 
Bij een langere zittingsduur wordt - bij een goed opge-
steld rooster van aftreden - de mogelijkheid geschapen, 
om binnen een bestuur of kommissie de opgedane verkie-
zingservaring door te geven. 

AMENDEMENT nr. 1244 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder 
Onderwerp : Agendapunt 12, Wijziging  HR  

Voorstel : Art. 86.5. vervangen door: 

"Ieder lid kan tot het begin van de  ARV  moties indienen 
betreffende de agenda en de agendapunten. Amendementen 
betreffende de agenda en de agendapunten dienen tenmin-
ste 7 dagen voor het begin van de  ARV  zijn ingediend. 
Deze moties en amendementen moeten zijn ondertekend door 
minstens vijf leden van de regio. 
Te allen tijde kan het regiobestuur moties en amendemen-
ten aan de agenda toevoegen. 

Toelichting 

Moties moeten in verband met aktualiteit tot begin van 
de vergadering kunnen worden ingediend. 
Amendementen moeten tijdig kunnen worden rondgezonden 
om een verantwoorde behandeling op de  ARV  resp.  ASV  
mogelijk te maken. 

AMENDEMENT nr. 1245 

Indieners : Regio Groningen 
Woordvoerder 
Onderwerp : Agendapunt 12, Wijziging  HR  

Voorstel : Art. 94.5 vervangen door: 

"Ieder lid kan tot het begin van de  ASV  moties indienen 
betreffende de agenda en de agendapunten. Amendementen 
betreffende de agenda en de agendapunten dienen tenmin-
ste 7 dagen voor het begin van de  ASV  zijn ingediend. 
Deze moties en amendementen moeten zijn ondertekend door 
minstens vijf leden van de subregio. 
Te  alien  tijde kan het subregiobestuur moties en amende-
mensen aan de agenda toevoegen. 

Toelichting 

Moties moeten in verband met aktualiteit tot begin van de 
vergadering kunnen worden ingediend. 
Amendementen moeten tijdig kunnen worden rondgezonden om 
een verantwoorde behandeling op de  ARV  resp.  ASV  mogelijk 
te maken. 



AMENDEMENT nr. 1246 

Indieners : Regio Zuid-Holland 
Woordvoerder : Paul de Graaf 
Onderwerp : Agendapunt 12, Wijziging  HR  

Voorstel : in de artikelen 86.5 en 94.5 "tot de aan-
vang van" te vervangen door: 

"tot uiterlijk vijf werkdagen vóór"; 

aan beide leden toevoegen de zin: 

"Te allen tijde kan het regiobestuur moties en amende-
menten aan de agenda toevoegen" resp. 

"Te  alien  tijde kan het subregiobestuur moties en amende-
menten aan de agenda toevoegen". 

Toelichting 

Een verantwoorde behandeling van moties en amendementen 
op ARV's en ASV's (d.w.z. i.h.b.: met bestuursstandpunt, 
vermenigvuldiging vóór de vergadering en toezending aan 
wie tevoren om informatie hebben verzocht) is niet moge-
lijk wanneer tot de aanvang van de vergadering moties en 
amendementen kunnen worden ingediend. 

AMENDEMENT nr. 1247 

Indieners : Regio Zuid-Holland/Regio Utrecht 

Woordvoerder : Paul de Graaf 
Onderwerp : Agendapunt 12, Wijziging  HR  

iXI1I.1U0I1 W[.]1JI 

1350 

Indieners :  ARV  Overfl 
Woordvoerder : Ton Arts 
Onderwerp : aktiegroep 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Amersfoort 
op 13 en 14 november1981, 

overwegende dat 

het aanbeveling verdient de door deze ALV aangenomen 
resolutie over de houding van 066 ten opzichte van 
akties en aktiegroepen or te nemen in het Huishoude-
lijk Reglement, zodat ieder daarvan kennis kan 
nemen en daaraan gebonden is; 

draagt het Hoofdbestuur op: 

een dergelijk voorstel tot wijziging van het Huishou-
delijk Reglement in te dienen op de najaars ALV 1932, 

en gaat- over tot de orde van de dag. 

AMENDEMENT 1300 

Indieners : Martin Naassen e.a. 
Woordvoerder : Martin Maassen 
Onderwerp : HB-resolutie Actiegroepen. 

Voorstel a. uit punt 1 en punt 2 te schrappen: 
tenzij t/m waarvan 

(regel 2 van punt 2); 

b. te vervangen door: 
- 

' onder voorwaarde dat 

Voorstel : aan artikel 98.4 toe te voegen een lid c, 

"Regiobestuur of Subregiobestuur". 

Toelichting 

In de huidige situatie, waarin een Algemene Afdelings-
vergadering slechts kan worden bijeengeroepen door 
Afdelingsbestuur, Gemeenteraadsfraktie of 10% der leden, 
is het onmogelijk afdelingen waar geen aktiviteiten meer 
ontplooid worden op een Algemene Afdelingsvergadering 
bijeen te krijgen indien bovengenoemde groepen niet 
(bereid) gevonden kunnen worden om zo'n vergadering 
bijeen te roepen. 

Toelichting: 066 is als partij ontstaan met als doel 
bepaalde grondslagen van 'onze' parlemen- 
taire democratie aan te tasten. 
Het 'tenzij' van punt 1 is voor ons dan ook 
een onlogische voorwaarde. Ons inziens is 
het gestelde dat "acties niet in strijd 
mogen zijn net het geldende beleidsprogram 
en de gekozen middelen niet buiten de door 
066 aanvaarde rechtsorde mogen vallen' 
een voldoende voorwaarde. 

Amendement 1301 

Indieners : Afd. Utrecht 
Woordvoerder : Wies de Haas 
Onderwerp : HB Resolutie Aktiegroepen 

Voorstel : runt 4 te vervangen dor: 

4a. Het nemen van besiissinnn omtrent deelname aan 
doorderden gehtaneerde landelijke akties op 
dragen aan het hoofdbestuur; 

4b. het nemen van beslissingen omtrent deelname aan 
regionaal of lokaal gevoerde akties m.b.t. een 
zaak van (4r)nationale betekenis te laten 
aan het regio- of afdelingsbestuur, na overleg 
niet het HB. Indien er geen overeenstemming is 
tussen reaio of afdelingsbestuur en HB, beslist 
de meerdrheîd van de rena- of afdelingsverga-
dering. 
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MOTIE nr, 1600 

Indieners : Afdeling Amsterdam 
Woordvoerder : Martin I1aassen 
Onderwerp : PLO-Israël 

De ALV van D66, in vergadering bijeen te Amersfoort 
op 13 en 14 november 1981, 

overwegende dat, 

in het begin van dit jaar ten gevolge van het invul-
len van een CIDI-enquóte door de secretaris buiten-
land van het Dagelijks Bestuur vanD66 in de media 
een verkeerde indruk is gevestigd omtrent het 066-
standpunt over het Midden-Oosten, 

in het concept verkiezingsprogramma van 066 voor 
1981-1985 de volgende zin in paragraaf  VI-m voor-
komt: Daarom dient Nederland er bij de arabische 
staten en bij de PLO op aan te dringen Israël te 
erkennen binnen internationaal erkende grenzen', 

cie ALV van D'66 bij het vaststellen van het program-
ma dit tekstdeel onveranderd heeft vastgesteld, 

in de definitieve uitgave van het verkiezingsprogramma 
voormelde zin ontbreekt, 

op of omstreeks 12 mei 1981 door H. IJzerdraat per 
brief het Hoofdbestuur van 066 en middels een copie 
daarvan het bestuur van de afdeling Amsterdam van 
D'66 attent zijn gemaakt op het ontbreken van deze 
zin,  

MOTIE nr. 1601 

Indieners :  ARV  Drenthe 
Woordvoerder : C. Slottje 
Onderwerp : Politieke situatie. 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Amersfoort 
op 13 en 14 november 1981, 

is van oordeel dat 

- het kabinet van PvdA, D'66 en CDA moet worden hersteld, 

- voor het regeerprogramma moet worden uitgegaan van een 
zo volledig mogelijk overzicht van de meest recente 
financieel-eonomische gegevens, 

- niet voorafgaand  an  het nieuw te sluiten accoord, 
voor een bepaalde sector van beleid de omvang van 
de beleidsruimte mag worden opgeëist, 

- een evenwichtige verdeling van beleidsruimte voor de 
korte en de langere termijn moet bestaan, 

- persoonlijke verhoudingen de totstandkoming en de 
overlevingskansen van het kabinet niet in de weg 
mogen staan, 

- dat zo nodig de personele samenstelling van een her-
steld kabinet PvdA, D'66 en CDA gewijzigd moet worden, 

en gaat over tot de orde van de dag 

MOTIE nr. 1602 

Indieners : I. v.d. Steur e.a. 
Woordvoerder : M. Manssen 
Onderwerp : Regeringscoalitie. 

De ALV van 066, op 13 en 14 november 1981 te Amersfoort 
bijeen, 

het afdelingsbestuur van Amsterdam zich vervolgens 
eveneens per brief tot het Hoofdbestuur van de partij 
heeft gewend over deze zaak, 
ondanks herhaalde maning daartoe tot aan heden nog 
geen antwoord door de heer IJzerdraat en het afdelings- 
bestuur was ontvangen, 

eerst heden schriftelijke antwoorden zijn ontvangen 
door voornoemden, 

is van oordeel dat 

het vereiste van erkenning van de staat Israël door 
zowel de PLO als door arabische staten een vereiste 
van wezenlijke betekenis is en als zodanig ook door 
066 wordt beschouwd, 

naast de Programmacommissie, het Hoofdbestuur en het 
Dagelijks Bestuur van de partij verantwoordelijk zijn 
voor een juiste tekst van een programma, 

niet door het Hoofdbestuur en/of het Dagelijks Bestuur 
toereikende stappen zijn gezet om de hiervoor vastge-
stelde fouten ongedaan te maken en er niets of niet 
voldoende is gedaan om na de ontvangst van de brief 
van de heer IJzerdraat vóór de verkiezingen van de 
Tweede Kamer algemene bekendheid te geven aan juiste 
weergave van het standpunt van D66, 

spreekt op grond van vorenstaande constateringen en 
overwegingen haar ernstige teleurstelling uit over de 
door het Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur van 066 
begane onzorgvuldigheden, 

en gaat over tot de orde van de dag.  

overwegende 

- dat D'66 vóór de verkiezingen voorkeur uitsprak voor 
een coalitie van PvdA, CDA en 066, 

- dat sindsdien de partij al het mogelijke gedaan heeft 
om zon coalitie tot stand te brengen, 

met teleurstelling constaterend dat deze coalitie al 
voortijdig gestrand is, 

is van mening 

dat in de publiciteit de indruk gewekt is dat D'66 vóór 
CDA en tégen PvdA heeft gekozen, 

is voorts van mening 

dat de PvdA een onmisbaar bestanddeel vormt van elk 
door D'66 gewenst kabinet, 

spreekt uit 

dat in de komende periode D'66 niet zonder de PvdA aan 
een regering zal deelnemen en vraagt de fractie om dien-
overeenkomstig te handelen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



MOTIE nr. 1603 

Indieners ARV  Utrecht 
Woordvoerder : V. van Rossum 
Onderwerp : Openheid in kabinetskrisis 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 13 en 14 november 1981 te Amersfoort, 

overwegende 

dat het nastreven van openheid in de politiek een zeer 
belangrijke doelstelling is van 066, 

dat twijfels en onduidelijkheden zijn gerezen rond de 
ontslagaanvraag van het tweede kabinet Van Agt en de 
problemen die daraap ten grondslag hebben gelegen, 

konstaterende 

dat tijdens ge interpellatie over bovengenoemde ontslag-
aanvraag de meerderheid van de tweede kamer (waaronder 
de fraktie van 066) er genoegen mee heeft genomen dat 
het kabinet hierover geen nadere informatie heeft gege-
ven, c.q. hierover geen verantwoording heeft willen 
afleggen, 

is van mening 

dat de houding van de meerderheid van de tweede kamer 
en in het bijzonder die van de fraktie van 066 in dezen 
moet worden betreurd, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

4fl7Tr lcflhl 

Indieners :  MV  Noord-Holland 
Woordvoerder : Regiobestuur Noord-Holland 
Onderwerp Begeleidingscommissie PKB Markermeer. 

De ALV van 066, op 13 en 14 november 1981 te Amersfoort 
in vergadering bijeen, 

gehoord de beslissing van het Hoofdbestuur tot instel-
ling van een begeleidingscommissie Markermeer, 

is van mening 

dat binnen D'66 nauwelijks behoefte bestaat aan en 
begeleiding van de PKB t.a.v. het beleidsvoornemen van 
het eerste kabinet Van Agt, 

draagt het Hoofdbestuur op de opdracht van deze com-
missie vooral te richten op: 

- een beheersplan voor een nat IJsselmeer, 

- studie(s) naar gevolgen van het plan Lievense voor 
het IJsselmeer en daaraan gelegen kustgebieden, 

- gevolgen van niet inpolderen  van het Plarkermeer voor 
het ambtelijk apparaat, 

en voorts te bevorderen dat vanuit Noord-Holland een 
optimale inbreng in deze commissie geleverd wordt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

IJ 
MOTIE nr. 1605 

Indieners : I. v.d. Steur e.a. 
Woordvoerder : H. Maassen 
Onderwerp : Kernwapens. 

De ALV van 066, op 13 en 14 november 1981 in 
Amersfoort bijeen, 

met instemming kennis genomen hebbend van het fractie-
standpunt, waarin de nieuwe regering gevraagd wordt om 
een nieuw veiligheidsbeleid te ontwikkelen, 

constaterend 

- dat 066 in het beleidsprogram het bezit en bereid-
heid tot gebruik van kernwapens afwijst, 

- dat D66 een beleid wil voeren, waarin de rol van 
kernwapens wordt teruggedrongen, 

- dat 066 het NAVO-besluit van december 1979 over de 
modernisering van haar kernwapens in West-Europa, 
zonder voorafgaand onderhandelen met het Warschau-
Pact voorbarig vond, 

- dat D'66 plaatsing van die wapens in Nest-Europa en 
op Nederlands grondgebied onder de huidige omstandig-
heden afwijst, 

overwegend 

dat de Nederlandse bevolking en de eigen leden in toe-
nemende mate verontrust zijn over het bewapeningsniveau 
in West- en Oost-Europa, 

van mening 

dat eenzelfde verontrusting in andere West-Europese 
landen een steun kan zijn voor een vooruitstrevende 
Nederlandse veiligheidspolitiek, 

voorts van mening 

dat werkelijke ontspanning en ontwapening begint met 
voorlopig afzien van de voorgenomen modernisering, 

spreekt uit 

dat de regering de verontrusting van de bevolking in 
haar nieuwe politiek moet laten doorklinken en dat zij 
al het mogelijke moet doen om de NAVO-bondgenoten te 
brengen tot heroverweging van het moderniserings-
besluit, 

verzoekt de fractie om dit standpunt in het Parlement 
te laten doorklinken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



AANTEKENINGEN 

MOTIE nr. 1606 

Indieners I. v.d. Steur e-.a. 
Woordvoerder I. v.d. Steur 
Onderwerp 066 in winterslaap? 

De ALV van 066, op 13 en 14 november 1981 in Amersfoort 
bijeen, 

overwegend 

- dat 066 is begonnen als actiegroep voor staatsher- 
vorming, 

- dat 066 nu is uitgegroeid tot politieke partij met 
regeringsverantwoordelijkheid, 

- dat verantwoordelijkheid beperkingen oplegt, maar niet 
mag leiden tot tè veel aarzeling en ondoorzichtigheid, 

constaterend 

dat in partijstandpunten afstandelijkheid veel vaker 
doorklinkt dan betrokkenheid, 

van mening 

dat afstandelijkheid zelden een deugd is, 

voorts van mening 

dat vernieuwing voor 066 even wezenlijk is als verant- 
woordelijkheid en voelen even belangrijk als denken, 

draagt op aan Hoofdbestuur en regio- en afdelingsbesturen 
ori ervoor zorg te dragen dat het hart van de partij 
evenzeer aan bod kont als haar hoFen dat creativiteit 
niet wordt gesmoord in voorzichtigheid, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

NOTIE nr. 1607 

Indieners D.P. Bezemer e.a. 
Woordvoerder D.P. Bezemer 
Onderwerp Kwijtschelding schulden uitkeringstrekker. 

De ALV van D66, in vergadering bijeen op 13 en 14 
november 1981 te Amersfoort, 

overwegende 

dat een uitkeringstrekker (beneden het minimumloon) 
geen geld heeft zijn schulden in redelijkheid af te 
lossen, 

is van oordeel 

dat de uitkeringstrekker niet via aanvullende uitkerin-
gen geholpen kunnen worden, 

spreekt als haar mening uit 

dat kwijtschelding van gemaakte schulden verleend zou 
moeten worden of de schulden bevroren moeten worden tot-
dat de uitkeringstrekker weer 80% van het laatst genoten 
inkomen uit arbeid ontvangt, 

dat door een extra één cents-heffing uit de aardgasbaten 
de erkende financiële instellingen voor deze kwijtschel-
ding of bevriezing moeten worden tegemoetgekomen, 

verzoekt de Tweede-Kamerfractie van 066 een dergelijke 
regeling te bepleiten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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