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Titel amendement : Markerwadden 

Indiener  : Tom Kuhlman 

E-mail indiener  : tom.kuhlman@kpnmail.nl 

Lidnummer indiener : 118061 

Woordvoerder  : Tom Kuhlman 

Regelnummer  : 1316 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst  

 

Huidige tekst: 

 

 

Voorgestelde tekst:  

 

De Markerwadden worden uitgebreid om de natuur- en waterkwaliteit van het Markermeer te 

versterken, waarbij tevens ruimte gevonden kan worden voor natuurinclusieve woningbouw tussen 

IJburg en Almere. 

 

Toelichting: 

 

De waterkwaliteit van het Markermeer is slecht. De Markerwadden zijn aangelegd om die te 

verbeteren. Door deze verder uit te breiden kan een verdere verbetering worden bereikt, die als 

compensatie kan dienen voor woningbouw elders in het meer. Deze compensatie is verplicht omdat 

het om een Natura2000-gebied gaat. 
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Titel amendement : Biodiversiteit 

Indiener  : Marleen van der Meulen 

E-mail indiener  : vandermeulenmarleen@gmail.nl 

Lidnummer indiener : 107291 

Woordvoerder  : Marleen van der Meulen 

Regelnummer  : 1316 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst  

 

Huidige tekst: 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Niet alleen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de Bossenstrategie worden omarmd en 

uitgevoerd, maar D66 zet zich in voor wereldwijde bindende biodiversiteitsdoelstellingen in 

navolging van het Parijsakkoord, een ‘Parijs’ akkoord voor de natuur. In dit akkoord wordt 

opgenomen dat in 2030 de wereldwijde achteruitgang van biodiversiteit gestopt moet zijn. 

 

Toelichting: 

 

Biodiversiteit is een mondiaal probleem.  Als er één partij in Nederland is die verder kijkt dan de 

grenzen van ons landje, dan moet dat toch D66 zijn.  
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Titel amendement : Oorzaken van landbouwproblematiek 

Indiener  : Tiny van den Eijnden 

E-mail indiener  : tinyvandeneijnden@outlook.com  

Lidnummer indiener : 70297 

Woordvoerder  : Tiny van den Eijnden 

Regelnummer  : 1355 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst  

 

Huidige tekst: 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

De problemen liggen echter niet alleen bij de agrariërs: de marges zijn klein, het vergunningenbeleid 

restrictief en de consument koopt bij voorkeur het goedkoopste product.  

 

Toelichting: 

 

Het is onredelijk om alle schuld voor de problemen bij boeren en tuinders te leggen. Daarom hebben 

die het afgelopen jaar ook zo fel geprotesteerd.  
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Titel amendement : Veestapel 

Indiener  : Johan Sanders 

E-mail indiener  : jpmsanders@sanovations.com 

Lidnummer indiener : 125771 

Woordvoerder  : Johan Sanders 

Regelnummer  : 1361 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst  

 

Huidige tekst: 

 

Voor een duurzame kringloop van mest en voedsel is het nodig dat het aantal kippen en varkens in 

Nederland halveert en het aantal koeien substantieel afneemt. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Nederland gaat voorop lopen in het wereldwijd realiseren van minder stikstof en een duurzame 

kringloop van mest en voedsel. 

 

Toelichting: 

De veestapel drastisch verlagen is ongewenst, want symptoombestrijding. We gebruiken nu 120m 

ton stikstofkunstmest in deze wereld terwijl de planeetgrens op ca 80m ton ligt. Dat kan oplopen tot 

360m ton in 2050. Minder vlees eten helpt, maar onvoldoende. De stikstofefficiëntie van 

groenteproductie in Nederland is trouwens niet veel beter is dan die voor melk. Bovendien is 

veeteelt mogelijk op marginale gronden die niet geschikt zijn voor gewassen. We moeten minder 

eiwit consumeren, en we moeten eiwitten produceren met een twee keer betere stikstofefficiëntie 

in 2040. Verlaging van de veestapel in in Nederland verplaatst de overlast naar het buitenland, terwijl 

Nederland bij uitstek het land is met de kennis om de mondiale stikstoftransitie in gang te zetten en 

een stikstofcrisis met voedseltekorten en alle verregaande consequenties vandien te voorkomen. 

 
 
Behandelen i.c.m. 1361 Halveren veestapel  
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Titel amendement : Halveren veestapel 

Indiener  : Marleen van der Meulen 

E-mail indiener  : vandermeulenmarleen@gmail.com  

Lidnummer indiener : 107291 

Woordvoerder  : Marleen van der Meulen 

Regelnummer  : 1361 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst  

 

Huidige tekst: 

 

Voor een duurzame kringloop van mest en voedsel is het nodig dat in Nederland halveert en het 

aantal koeien substantieel afneemt. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Het realiseren van kringlooplandbouw zal ertoe leiden dat het aantal kippen en varkens in Nederland 

op de langere termijn halveert en het aantal koeien substantieel afneemt. 

 

Toelichting: 

De huidige tekst suggereert dat D66 maatregelen zal nemen met als doel de reductie van de 

veestapel. Men kan dan denken aan uitkoop van veeboeren om dit te bereiken. Dat is een heel dure 

manier om de stikstofproblematiek te verminderen. Belangrijker is om de efficiëntie van het 

stikstofgebruik te verbeteren, in samenwerking met de sector. Om meerdere redenen is te 

verwachten dat het belang van de intensieve veehouderij zal afnemen, maar dat is geen doel op zich.  

 
Behandelen i.c.m. 1361 Veestapel   
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Titel amendement : Bioraffinage 

Indiener  : Johan Sanders 

E-mail indiener  : jpmsanders@sanovations.com 

Lidnummer indiener : 125771 

Woordvoerder  : Johan Sanders 

Regelnummer  : 1372 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst  

 

Huidige tekst: 

 

 

Voorgestelde tekst (na het woord vlees): 

 

Deze heffing wordt gedifferentieerd naar het grondstoffengebruik en de milieubelasting, gebaseerd 

op de wijze van productie. 

 

Toelichting: 

 

Door te differentiëren naar productiewijze wordt de boer gestimuleerd om grondstoffenverbruik en 

milieubelasting te verminderen. Die hangen weliswaar mede af van het soort vlees, maar worden 

ook sterk beïnvloed door de bedrijfsvoering. Door in A,B,C,D,E,F klassen te werken kun je uitdaging 

bij koeienboeren leggen om van F naar E en wellicht naar D te klimmen en het dan beter te doen dan 

de slechtste varkensboeren die in E blijven hangen. Zo stimuleren wij een lerende maatschappij! 
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Titel amendement : Mest 

Indiener  : Tiny van den Eijnden 

E-mail indiener  : tinyvandeneijnden@outlook.com  

Lidnummer indiener : 70297 

Woordvoerder  : Tiny van den Eijnden 

Regelnummer  : 1405 

Doel amendement : Schrappen van tekst 

 

Huidige tekst: 

 

Per 2030 komt er een verbod op rotte drijfmest. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

 

Toelichting: 

 

Verbod drijfmest in 2030 is tegenstrijdig en niet realistisch. Boeren hebben met vergunningen van de 

overheid geïnvesteerd in stallen met mestkelders. Dat is daardoor een verworven recht geworden. 

Zonder compensatie van de overheid of een ruime tijd van afschrijving kan men dit recht niet zomaar 

wegnemen m.a.w. een rechter zal hier niet mee instemmen. Wees daar eerlijk in. 
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Titel amendement : Biologische landbouw 

Indiener  : Tiny van den Eijnden 

E-mail indiener  : tinyvandeneijnden@outlook.com  

Lidnummer indiener : 70297 

Woordvoerder  : Tiny van den Eijnden 

Regelnummer  : 1413-15 

Doel amendement : Schrappen van tekst 

 

Huidige tekst: 

 

D66 wil een grootschalige pilot om robuuste teeltmethoden te ontwikkelen vanuit ecologisch 

efficiënte methoden. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

 

 

Toelichting: 

 

De biologische teelt is in Nederland al  op hoog niveau. Informatie kan daar worden opgehaald. Door 

hier te spreken over een pilot negeert men de biologische teeltsystemen die er al lang zijn. 

 

  



  

 Amendement concept-verkiezingsprogramma TK2021 

 

9 

 

 

Titel amendement : Scheurverbod op grasland 

Indiener  : Tiny van den Eijnden 

E-mail indiener  : tinyvandeneijnden@outlook.com  

Lidnummer indiener : 70297 

Woordvoerder  : Tiny van den Eijnden 

Regelnummer  : 1418 

Doel amendement : Wijzigen van tekst 

 

Huidige tekst: 

 

Dit maakt de landbouw klimaatbestendig. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Dit leidt tot minder verontreiniging (eutrofiëring) van het grondwater, en tot meer opslag van 

koolstof in de bodem.  

 

Toelichting: 

 

Het belangrijkste effect van het niet scheuren van grasland is op de kwaliteit van het grondwater en 

het gehalte organische stof in de bodem. Het klimaateffect is eerder indirect en secundair.  
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Titel amendement : Pacht 

Indiener  : Marleen van der Meulen 

E-mail indiener  : vandermeulenmarleen@gmail.nl  

Lidnummer indiener : 107291 

Woordvoerder  : Marleen van der Meulen 

Regelnummer  : 1419 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst  

 

Huidige tekst: 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

• Verpachting van grond in eigendom van het Rijk moet onder voorwaarde van duurzaam 

bodembeheer, bijvoorbeeld via een bodempaspoort. 

 

Toelichting: 

 

Het Rijk heeft veel grond in eigendom, waarvan een deel aan boeren wordt verpacht. Dat gebeurt nu 

op basis van commerciële overwegingen: hoe de grond het meest kan opleveren. Voor de 

samenleving is het beter als de overheid bij de verpachting maatschappelijke doelen nastreeft.  
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Titel amendement : Landbouwinnovaties 

Indiener  : Marleen van der Meulen 

E-mail indiener  : Marleen van der Meulen 

E-mail indiener  : vandermeulenmarleen@gmail.nl  

Lidnummer indiener : 107291 

Woordvoerder  : Marleen van der Meulen 

Regelnummer  : 1432-33 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst / Wijzigen van de tekst  

 

Huidige tekst: 

 

Bodembiologie speelt een belangrijke rol in kringlooplandbouw. Hier is meer onderzoek naar nodig. 

Hier ligt een opgave voor de Wageningse biologen en ecologen in de Foodvalley. 

 

Voorgestelde tekst: 

• Bodembiologie speelt een belangrijke rol in kringlooplandbouw. Hier is meer onderzoek naar 

nodig, en daar ligt een opgave voor biologen en ecologen. 

• Nederland is een wereldspeler op het gebied van landbouw- en veeteeltkennis. Wij moeten 

ervoor zorgen dat alle kennis die we opdoen op het gebied van kringlooplandbouw 

‘vermarkt’ kan worden. 

• Nederland moet initiatieven nemen om kennis op te doen met kringlooplandbouw in 

ontwikkelingslanden, zodanig dat het de bevolking daar helpt en onze kennis verrijkt. 

 

Toelichting: 

 

Voor de wijziging: het is onterecht om te verwijzen naar een bepaalde kennisinstelling, c.q. een 

bepaalde regio. Overal in Nederland zijn partijen die dit onderzoek aankunnen. 

 

Voor de toevoeging: het internationale aspect van kennisontwikkeling is belangrijk.  
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Titel amendement : Bio-industrie 

Indiener  : Tiny van den Eijnden 

E-mail indiener  : tinyvandeneijnden@outlook.com  

Lidnummer indiener : 70297 

Woordvoerder  : Tiny van den Eijnden 

Regelnummer  : 1436 

Doel amendement : Schrappen van tekst 

 

Huidige tekst: 

 

D66 wil een eind maken aan de bio-industrie. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

 

 

Toelichting: 

 

In Nederland is geen bio-industrie. Bio-industrie is een systeem dat er was voordat strengere 

dierwelzijnsnormen van kracht werden in Nederland. Je zet met het woord bio-industrie de 

intensieve sector verkeerd neer. Waarmee je de intensieve sector buitensluit. D66 sluit toch niemand 

buiten of uit? 
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Titel amendement : Zonneweiden 

Indiener  : Johan Sanders 

E-mail indiener  : jpmsanders@sanovations.com 

Lidnummer indiener : 125771 

Woordvoerder  : Johan Sanders 

Regelnummer  : 1507 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst  

 

Huidige tekst: 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

We voeren een staffel in voor de  SDE+ subsidies om de zonneladder te stimuleren en  zonneweides 

zo min mogelijk omdat deze ten koste gaat van de voedselproductie. 

 

Toelichting: 

 

Leg SDE+ subsidies op zonneweides stil, daar waar dit ten koste gaat van voedsel/ diervoeder 

productie zoals we dat in de EU ook hebben voor biotransportbrandstoffen. Breng een staffel aan in 

subsidies om dakenstroom te bevorderen en weide stroom af te remmen en te voorkomen dat een 

boer met perverse prikkels van zijn primaire business wordt verdreven. Bij huidige SDE+ subsidies 

blijft jaarlijks 20 000€ marge voor zonneweide exploitant over terwijl boer normal met 1500€ per 

ha.jaar en hard werken heel tevreden moet zijn. 

 


