
  

Programma 31 Mei 2012 

Nieuwe Ledenbijeenkomst 

 

 

 

Programmabijeenkomst 

Zondag 11 september 2016, 16:00 – 21:00 

Pauluskerk, Mauritsweg 20, Rotterdam -  Eigen bijdrage:  €10,- 

 

 16.00 – 16:30: Inloop 

 16.30 – 17:30: Lokaal zoekt de versnelling – o.l.v. Anne-Marie Spierings 

o Suardus Ebbinge, D66-voorzitter gebiedscommissie Rotterdam-Centrum en co-
auteur van Sociaal manifest "Beteugel het recht van de sterkste", met een korte 
toelichting en vooral discussie over o.a. de herovering van het publieke domein, met 
duurzaamheid als één van de belangrijke opgaven. 

o Pex Langenberg, D66-wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur van 
Rotterdam, met een korte toelichting over het hoe en waarom van lokale duurzame 
ambities, zéker na de klimaattop in Parijs. 

 17:30 – 18:00: Europa zich kan richten op welvaart, banen met groene groei 

o Pier Vellinga, voorzitter Thema-afdeling Duurzaam; vice-voorzitter van EU-
expertgroep “Green Growth”, met een korte toelichting op het recente 
rapport Changing gear in R&I: green growth for jobs and prosperity in the EU. 

o Gerben-Jan Gerbrandy, D66-Europarlementarier Klimaat, Natuur en Circulaire 
Economie: wat betekent de visie weergegeven in dit rapport voor EU- en voor nationale 
politiek? 

o Plenaire discussie over de Europese visie en ambities op duurzaamheid. 

 

 18:00 – 18:45 Tijdens de Pauze: Soep,  broodjes en Hollandse Tapas 

 18:00 – 18:45 Tijdens de Pauze: Pitches van lokale D66-vertegenwoordigers, 

kandidaat-Tweede Kamerleden en Duurzame Jonge Democraten. 

 

 18:45 – 20:30: D66 Concept-VKP Tweede Kamer – o.l.v. Pier Vellinga 

o Letty Demmers, landelijk voorzitter van D66 over de komende tweede 
Kamerverkiezingen. 

o Stientje van Veldhoven, D66 Tweede Kamerlid Duurzaamheid, over de duurzame 
prestaties én ambities van de D66 Tweede Kamerfractie. 

o Marty Smits, Programmacommissie, over het voorliggende concept-
verkiezingsprogramma 2017-2021 (dat eind augustus beschikbaar komt). 

o Discussie o.l.v. Pier Vellinga met de zaal over het voorliggende verkiezingsprogramma, 
met een breed panel van de aanwezige sprekers en vertegenwoordigers: Marty 

Smits, Letty Demmers, Stientje van Veldhoven, Gerben-Jan 

Gerbrandy, Wouter Koolmees, Anne-Marie Spierings, Suardus 

Ebbinge, Pex Langelberg, … 

Tip: zorg dat je het conceptprogramma gelezen hebt! Dan kom je als eerste in aanmerking 

om jouw vragen, opmerkingen of amendementen plenair te bespreken… 

 20:30 – 21:00 – afsluiting, korte borrel en vervolgafspraken (z.o.z)

http://d66.us3.list-manage1.com/track/click?u=ad470f8199d2fb5448bcc4ee4&id=2a6151210e&e=e8e79cf5c5
http://d66.us3.list-manage1.com/track/click?u=ad470f8199d2fb5448bcc4ee4&id=0a2f3de17c&e=e8e79cf5c5
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Ter afsluiting maken we gezamenlijk afspraken over de uitwerking van amendementen richting het 

najaarscongres, in samenwerking met het bestuur en de werkgroepen van de thema-afdeling. 

 

1. Tijdspad 
Vrijdag 26 augustus, 9:30   Presentatie concept-verkiezingsprogramma in Den Haag 

Diverse discussiebijeenkomsten door het land en online chat-sessies: 
zie www.d66.nl/ingesprekmetvpc  

Zondag 11 september, 16.00-21.00  Verkiezingsbijeenkomst D66 Duurzaam in Rotterdam 
 
Amendementen Thema-afdeling D66 Duurzaam - in te dienen op congres namens de TA Duurzaam 
Zaterdag 27 aug t/m ma 12 sept 23:59 Indienen amendementen bij bestuur TA via info@d66duurzaam.nl  
Donderdag 15 sept   Alle TA-leden ontvangen van LB een mail met stemcode 
Donderdag 15 sept t/m zondag 18 sept Stemmen TA-leden op ingediende amendementen 
Maandag 19 september   Indiening definitieve amendementen door TA Duurzaam bestuur 
 
E-voting D66 Landelijk - welke amendementen dienen te worden behandeld op het congres 
Maandag 10 oktober   Start e-voting amendementen 
Woensdag 19 oktober 12.00  Sluiting e-voting amendementen 
Donderdag 20 oktober   Publicatie uitslag e-voting  
 
Congres 104 
Zaterdag 29 en zondag 30 oktober  Congres 104 - verkiezingscongres: Behandeling en vaststelling 
 
Meer informatie vanuit TADuurzaam is te vinden op www.d66duurzaam.nl/ ….  
Meer informatie vanuit D66 landelijk is te vinden op www.d66.nl/tweede-kamerverkiezingen/   
 

2. Hoe dien ik een amendement in? 
Er zijn twee manieren voor D66-leden om amendementen op het verkiezingsprogramma in te dienen:  
 

1. Het amendement is door een ledenvergadering van een regio (ARV), afdeling (AAV) of thema-afdeling 
(ALV) met meerderheid van stemmen aangenomen. In te dienen bij afdelingsbestuur 

2. Het amendement wordt door 25 of meer stemgerechtigde leden ondersteund door middel van een 
handtekening (15 handtekeningen bij Actuele Politieke Moties). Rechtstreeks in te dienen bij D66 landelijk. 

 
Amendementen kunnen worden ingediend via het formulier dat te vinden is op d66.nl/tweede-
kamerverkiezingen/verkiezingsprogramma/. Het formulier is beschikbaar wanneer het concept 
verkiezingsprogramma wordt gepubliceerd. Het bestuur neemt de ingestuurde amendementen in behandeling en 
behoudt zich het recht voor om amendementen van dezelfde strekking samen te voegen, taalkundige 
verbeteringen door te voeren en zal contact opnemen met indieners met eventueel inhoudelijke vragen. 
 

3. Samen aan amendementen schrijven? 
Wil je hulp of samen amendementen of moties uitwerken? Neem dan contact op met de relevante werkgroep of 
met de afdelingssecretaris voor overige thema’s: 

 Werkgroep Duurzame Economie: Jan-Willem Kanters 

 Werkgroep Duurzaam Landgebruik en Biodiversiteit: Marleen van der Meulen 

 Werkgroep Energie en Klimaat: Maurits Hekking 

 Werkgroep Circulaire Economie: Remko Zuidema 

 Overige thema’s: Tom Groot 
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