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Titel amendement : Nieuwe impuls voor naoorlogse flatwijken 

Indieners  : Eric Terlien, Wouter Moorlag, Maaike Zwart 

E-mail indiener  : woutermoorlag@hotmail.com 

Lidnummer indiener : 

Woordvoerder  : Wouter Moorlag 

Regelnummer  : 842 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

- 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Daarnaast willen we de naoorlogse flatwijken een nieuwe sociale en economische impuls geven door 

projectontwikkelaars en gemeenten meer ruimte te geven voor het ontwikkelen en bouwen van 

hoogwaardige woningen en (groen)voorzieningen waar de hele buurt van kan profiteren. 

 

Toelichting: 

 

Toelichting bij amendement. Maximaal 100 woorden. 

113 woorden: 

De naoorlogse flatwijken hebben in bijna alle steden te kampen met een sociale en economische 

achterstanden. Een impuls is nodig om de leefbaarheid te vergroten. Daarnaast is er in deze wijken 

voldoende ruimte om hoogwaardig te verdichten (zoals eerder succesvol in Amsterdam Bijlmer is 

gedaan). Dit geeft ten eerste een kwalitatieve impuls aan de buurt en biedt ten tweede een oplossing 

voor de woningbouwopgave en de wens van veel mensen om in de stad te kunnen blijven wonen 

zodra er andere woonbehoefte ontstaan. Deze maatregel zal dan ook de druk op het middensegment 

van de woningmark lokaal verlichten, aangezien dit de doelgroep is waar projectontwikkelaars in 

achterstandswijken zich in eerste instantie op richten. 
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Titel amendement : Stimuleren bio-based bouwmaterialen 

Indieners  : Eric Terlien, Wouter Moorlag, Maaike Zwart 

E-mail indiener  : woutermoorlag@hotmail.com 

Lidnummer indiener : 

Woordvoerder  : Wouter Moorlag 

Regelnummer  : 948 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

- 

 

Voorgestelde tekst: 

 

We zullen bouwmaterialen uit hernieuwbare bio-based bronnen (zoals hout en CLT) stimuleren. 

 

Toelichting: 

 

Toelichting bij amendement. Maximaal 100 woorden. 

126 woorden: 

Met de komst van CLT (cross laminated timber) kan hout toegepast worden op plekken die 

traditioneel in staal of beton gemaakt worden. Dit betekent een significante reductie van de CO2-

footprint van een gebouw. Daarnaast is er (ook in een 100% circulaire economie) in Nederland door 

de enorme bouwopgave, nog steeds behoefte aan primaire grondstoffen*. Laten we dan eerst kijken 

naar materialen uit een hernieuwbare bron, voordat we een beroep doen op de vervuilende beton- 

en staalindustrie.  

Doordat CLT nog relatief nieuw is in Nederland, is er op de korte termijn hulp van de overheid nodig, 

om deze transitie op gang te brengen, te investeren in kennisontwikkeling en tegenwicht te bieden 

aan de sterke lobby van vervuilende industrieën als beton en staal. 

*onderzoek TNO uit augustus 2020 
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Titel amendement : Voeding en onderwijs 1 

Indiener  : Marlise Vroom / voedselwerkgroep voeding 

E-mail indiener  : marlise.vroom@xs4all.nl 

Lidnummer indiener : 113496 

Woordvoerder  : Marlise Vroom 

Regelnummer  : 7 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

en wordt gestimuleerd om gezond te leven.  

 

Toelichting: 

 

Preventie is beter dan genezen. We worden steeds jonger chronisch ziek. We gaan naar 50% diabetes 

en er zijn kinderen die doorslaan naar bijv. anorexia. Kinderen bewegen structureel te weinig en/of 

krijgen rugklachten door het vele zitten achter hun mobiel. Voor een groot aantal kinderen is er 

nauwelijks geld/tijd om goed te eten. Met het bevorderen van gezonde leefstijl kun je niet vroeg 

genoeg beginnen. Dit mist nog in dit hoofdstuk dat zich beperkt tot talenten ontwikkelen of 

ontdekken.  
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Titel amendement : Voeding en onderwijs 2 

Indiener  : Marlise Vroom / voedselwerkgroep voeding 

E-mail indiener  : marlise.vroom@xs4all.nl 

Lidnummer indiener : 113496 

Woordvoerder  : Marlise Vroom 

Regelnummer  : 30 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

en gezond op te groeien.  

 

Toelichting: 

 

Preventie is beter dan genezen. We worden steeds jonger chronisch ziek. We gaan naar 50% diabetes 

en er zijn kinderen die doorslaan naar bijv. anorexia. Kinderen bewegen structureel te weinig en/of 

krijgen rugklachten door het vele zitten achter hun mobiel. Voor een groot aantal kinderen is er 

nauwelijks geld/tijd om goed te eten. Met het bevorderen van gezonde leefstijl kun je niet vroeg 

genoeg beginnen. Dit mist nog in dit hoofdstuk dat zich beperkt tot talenten ontwikkelen of 

ontdekken.  
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Titel amendement : Voeding en onderwijs 3 

Indiener  : Marlise Vroom / voedselwerkgroep voeding 

E-mail indiener  : marlise.vroom@xs4all.nl 

Lidnummer indiener : 113496 

Woordvoerder  : Marlise Vroom 

Regelnummer  : 38 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst: 

 

Huidige tekst: 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

• We stimuleren gezonde leefstijl en daarmee gezond opgroeien. 

 

Toelichting: 

 

Preventie is beter dan genezen. We worden steeds jonger chronisch ziek. We gaan naar 50% diabetes 

en er zijn kinderen die doorslaan naar bijv. anorexia. Kinderen bewegen structureel te weinig en/of 

krijgen rugklachten door het vele zitten achter hun mobiel. Voor een groot aantal kinderen is er 

nauwelijks geld/tijd om goed te eten. Met het bevorderen van gezonde leefstijl kun je niet vroeg 

genoeg beginnen. Dit mist nog in dit hoofdstuk dat zich beperkt tot talenten ontwikkelen of 

ontdekken.  
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Titel amendement : inSTAP – De opstap naar een Duurzame Economie 

Indiener  : Guido van Garderen 

E-mail indiener  : guido@vangarderen.com 

Lidnummer indiener : 127341 

Woordvoerder  : Guido van Garderen 

Regelnummer  : Na 494 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

 

Huidige tekst: 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

inSTAP – De opstap naar een duurzame economie 

 

Een duurzame economie gaat hand-in-hand met een duurzame levensstijl, waarin wij minder 

consumeren. Dat kan deels door anders te consumeren. Nu zetten wij onze koopkracht vooral in voor 

materialistische zaken en reizen: méér spullen en méér vluchten. Beide zijn niet duurzaam. Een 

alternatief is investeren in zelfontwikkeling. Dat is duurzaam, goed voor de lokale economie en leuk! 

 

Het inSTAP programma stimuleert alle Nederlanders om iets nieuws te leren - ook ouderen. Het 

biedt de mogelijkheid om jaarlijks een tweedaagse cursus te volgen uit een breed en lokaal aanbod. 

Van een cursus EHBO, photoshop of mindfulness, tot aan beleggen, schilderen of een keepers-clinic.  

 

Enerzijds brengt inSTAP zo mensen dichter bij elkaar en tot nieuwe inzichten. Anderzijds creëren wij 

een nieuwe, duurzame markt voor zelfontwikkeling, waarin sportclubs, muziekscholen, bibliotheken, 

vakscholen, etc. een cursusaanbod verzorgen met nieuwsgierigheid als enige toelatingseis. 

 

Toelichting: 

 

Als de onderwijspartij moeten wij de mogelijkheid tot zelfontwikkeling en verdieping voor alle 

Nederlanders toegankelijk – ook ouderen buiten de arbeidsmarkt. Bovendien leggen wij nu de basis 

voor een duurzame economie, waarin minder koopkracht wordt aangewend voor materialistische 

zaken of vakantiereizen. Goed voor het milieu, en goed voor de economie. 
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Titel amendement : Een miljoen nieuwe duurzame huizen realiseren 

Indiener  : Joris Sauvé 

E-mail indiener  : joris.sauve@gmail.com 

Lidnummer indiener : 125123 

Woordvoerder  : Joris Sauvé 

Regelnummer  : 824 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst  

 

Huidige tekst: 

Wij willen vóór 2035 meer dan een miljoen huizen bouwen. 

 

Voorgestelde tekst: 

D66 wil toewerken naar een productie van 100.000 huizen per jaar, zodat er in 2035 tenminste 1,5 

miljoen levensloopbestendige huizen zijn gerealiseerd. 

 

Toelichting: 

Door een productiegetal te geven, maak je de doelstelling meetbaar daarnaast is het realistischer om 

te streven naar 1,5 miljoen in 15 jaar, zodat er meer ruimte is om tegenvallende productiejaren te 

compenseren. Het woord ‘levensloopbestendige is toegevoegd zodat huizen bestemd zijn voor de 

verandering van levensfase van burgers. Het woord ‘bouwen’ is gewijzigd naar ‘gerealiseerd’, zodat 

daarmee meer nadruk komt te liggen op transformatie van leegstaande (kantoor)gebouwen naar 

huizen. Op deze manier ben je minder gevoelig voor de ontwikkelingen omtrent CO2-uitstoot en 

PFAS. 

 
 
Zie ook amendement 824 Nieuwbouwversnelling miljoen huizen van 2035 naar 2030  
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Titel amendement : Nieuwbouwversnelling miljoen huizen van 2035 naar 2030 

Indiener  : Remko Zuidema, Dick van Ginkel, Mariëlle Overboom, Eric de Bruijn, Theo 

Fambach 

E-mail indiener  : info@remkozuidema.nl 

Lidnummer indiener : 69240 

Woordvoerder  : Remko Zuidema 

Regelnummer  : 824 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst  

 

Huidige tekst: 

Wij willen vóór 2035 meer dan een miljoen huizen bouwen. 

 

Voorgestelde tekst: 

Wij willen vóór 2030 meer dan een miljoen huizen bouwen. 

 

Toelichting: 

Doelstelling ministerie van BZK is al 845.000 nieuwe woningen gebouwd voor 2030. 

Verwacht woningtekort in 2030 is ruim een miljoen stuks. 

De doelstelling voor 2035 van bijna 70.000 woningen per jaar haalt de achterstand niet in. 

 

Zie ook amendement 824 Een miljoen nieuwe duurzame huizen realiseren   
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Titel amendement : Innovatief levensloopbestendig bouwen in een gemengde wijk 

Indiener  : Joris Sauvé 

E-mail indiener  : joris.sauve@gmail.com 

Lidnummer indiener : 125123 

Woordvoerder  : Joris Sauvé 

Regelnummer  : 934 - 935 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst  

 

Huidige tekst: 

We kunnen sneller, beter en goedkoper huizen bouwen als we ze in een fabriek bouwen. En als je 

gezinssituatie verandert, moet je makkelijk een kamer kunnen toevoegen of weghalen. 

 

Voorgestelde tekst: 

We kunnen sneller, beter en goedkoper levensloopbestendige huizen bouwen die tegelijkertijd 

circulair zijn als we ze in een fabriek bouwen. Hierdoor kunnen huizen meebewegen in de 

veranderende gezinssituatie en de vereiste prestatie-eisen in de toekomst. 

 

Toelichting: 

Met dit amendement wordt met de toevoeging van ‘duurzame’ nogmaals de urgentie van 

duurzaamheid benadrukt. Daarmee wordt bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen van het 

Parijsakkoord. Verder is ervoor gekozen om de term ‘levensloopbestendige’ toe te voegen. 

Aangezien deze term binnen de (regionale en lokale) overheid een bekende en veel gebruikte term 

is. Daarnaast voorkom je met levensloopbestendige woningen ‘gedwongen’ verhuizing op het 

moment dat de vitaliteit van de bewoner(s) achteruit gaat. 
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Titel amendement : Streven naar circulair gebruik 

Indiener  : Joris Sauvé 

E-mail indiener  : joris.sauve@gmail.com 

Lidnummer indiener : 125123 

Woordvoerder  : Joris Sauvé 

Regelnummer  : 936 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

die het ook beter mogelijk maken om materialen te hergebruiken. 

 

Voorgestelde tekst: 

die het mogelijk maken om materialen circulair te gebruiken. 

 

Toelichting: 

Met dit amendement wordt met de toevoeging van ‘circulair’ de nadruk gelegd op het circulair 

gebruik van materialen. Aangezien recycling ook een vorm van hergebruik is, maar dit in vele 

gevallen direct lijdt tot het eindstation. Terwijl met circulair materialen veelvoudig hergebruikt 

kunnen worden door (delen van) het materiaal in oorspronkelijke vorm te hergebruiken. 
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Titel amendement : Materialenpaspoort 

Indiener  : Monique Zwetsloot 

E-mail indiener  : monique.zwetsloot@gmail.com 

Lidnummer indiener : 39344 

Woordvoerder  : Monique Zwetsloot 

Regelnummer  : 942 – 943 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

We stellen een materialenpaspoort verplicht voor nieuwbouw en bestaande gebouwen. In het 

laatste geval wordt het materialenpaspoort langzaam gevuld met informatie. 

 

Voorgestelde tekst: 

We gaan toewerken naar een verplicht uniform materialenpaspoort dat controleerbaar is en 

overhandigd wordt bij de overdracht van gebouwen en huizen. Dit zorgt ervoor dat gebouwen en 

huizen beter kunnen worden onderhouden en dat aan het einde van de levensduur (delen van) 

materialen circulair te gebruiken of te recyclen zijn. 

 

Toelichting: 
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Titel amendement : Circulair bouwen woningbouw 

Indiener  : Sybren Bosch 

E-mail indiener  : sybrenbosch@gmail.com 

Lidnummer indiener : 126652 

Woordvoerder  : Sybren Bosch 

Regelnummer  : 946 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 
 

De overheid geeft vanaf 2023 alleen nog circulaire aanbestedingen af, tenzij dit niet anders kan. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

De overheid zet bij alle bouwontwikkelingen in op het toepassen van circulaire principes, waaronder 

demontabiliteit, adaptiviteit en gebruik van materialen met een lage milieu-impact; 

 

Toelichting: 

 

Veel van de woningen die nu worden gebouwd voldoen aan huidige behoeften, maar zijn niet 

aanpasbaar naar de behoeften van de toekomst. Dit zouden we naar de toekomst toe moeten willen 

voorkomen, en dat kan door circulaire principes toe te passen. 

 

Echter: de huidige tekst gaat in op 'circulaire aanbestedingen', terwijl de overheid op het gebied van 

woningbouw (kop van dit gedeelte) geen aanbestedingen uitvoert. Deze tekst is niet fout, alleen past 

op deze plek in het VKP niet. Het voorstel is daarom om de tekst onder deze kop aan te scherpen 

naar bovenstaande, waarmee dit onderdeel wordt van de woningbouwontwikkeling. 
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Titel amendement : Milieuprestatie Gebouwen 

Indiener  : Sybren Bosch 

E-mail indiener  : sybrenbosch@gmail.com 

Lidnummer indiener : 126652 

Woordvoerder  : Sybren Bosch 

Regelnummer  : 951-953 

Doel amendement : Wijzigen van huidige tekst  

 

Huidige tekst: 

 

Milieueisen voor nieuwe kantoren (MPGs) leggen de lat te laag. We scherpen eisen voor energie-

efficiëntie, milieu en circulariteit sneller aan en laten die voor meer kantoorgebouwen gelden, 

waaronder bij grootschalige renovatie.  

 

Voorgestelde tekst: 

 

Milieueisen voor nieuwe woningen, kantoren en andere gebouwen (MPGs) leggen de lat te laag. We 

scherpen eisen voor energie-efficiëntie, milieu en circulariteit sneller aan en laten die voor meer 

kantoorgebouwen gelden, waaronder bij grootschalige renovatie.  

 

Toelichting: 

 

De MilieuprestatieGebouwen (MPG)-norm geldt niet alleen voor kantoren, maar ook voor andere 

gebouwtypen, waaronder woningbouw. Uit veel gerealiseerde projecten blijkt dat een veel lagere 

MPG technisch goed mogelijk is. Private ontwikkelingen hebben vaak echter geen (financiële) prikkel 

om een nieuwbouwgebouw met een lage MPG te realiseren, terwijl dat wél nodig is om de milieu-

impact van de bouw significant te verlagen. Een lagere MPG draagt onder meer bij aan het 

stimuleren van houtbouw, een lagere milieu-impact van beton en energiezuinige installaties.  
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Titel amendement : Duurzame levensstijl 

Indiener  : Lennart van der Burg  

E-mail indiener  : lennart_burg@hotmail.com 

Lidnummer indiener : 114890 

Woordvoerder  : Lennart van der Burg 

Regelnummer  : 985 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

Steeds meer mensen en bedrijven gaan bewust om met hun klimaat impact. Er ligt een taak bij 

overheid om de leiding te nemen en te helpen, zodat iedereen mee moet en kán doen. 

 

Voorgestelde tekst:  

 

Steeds meer mensen en bedrijven gaan bewust om met hun klimaat impact. Er ligt een taak bij 

overheid om de leiding te nemen en te helpen in het verkrijgen van een duurzame levensstijl, zodat 

iedereen mee moet en kán doen. 

 

Toelichting: 

 

Willen we de klimaatdoelstelling halen is verandering van onze levensstijl naar meer duurzaam 

absoluut noodzakelijk. Veel mensen hebben hier moeite mee en hebben ook nauwelijks zicht op hun 

eigen klimaat voetafdruk. Stimulering en actievere informatie voorziening is hiervoor nodig en schiet 

nu absoluut tekort. Duurzame levensstijl het stimuleren net als we doen met een gezonde en actieve 

levensstijl. 
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Titel amendement : CO2 industrie (1) 

Indiener  : Sijmen Duineveld 

E-mail indiener  : saduineveld@hotmail.com  

Lidnummer indiener : 127503 

Woordvoerder  : Sijmen Duineveld 

Regelnummer  : 1013 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

D66 wil dat Nederland een voortrekkersrol neemt in Europa om vervuiling te beprijzen. We 

introduceren daarom als eerste land ter wereld een CO2-heffing voor de industrie. Als er Europese 

afspraken over ambitieuze heffingen worden gemaakt, kunnen die nationale belastingen vervangen.. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

D66 maakt zich hard voor minimumprijzen voor CO2 op Europees niveau. Om consumenten en 

bedrijven de tijd te geven om zich aan te passen, stellen wij nu reeds toekomstige minimumprijzen 

voor CO2 vast, die voldoende stijgen om onze ambitieuze klimaatdoelen te behalen. 

 

Toelichting: 

 

(1) Het belangrijkste is dat de EU minimum CO2 prijzen vast stelt (zonder uitzonderingen). We 

moeten mensen wél de tijd geven om zich aan te passen, waarvoor toekomstige prijzen cruciaal 

zijn. Als we bijvoorbeeld nu aankondigen dat de prijs van benzine 4 euro per liter zal zijn in 2030, 

dan hoef je weinig subsidie meer te geven voor elektrische auto's. 

(2) Een Nederlandse CO2-heffing op de industrie zal energie-intensieve sectoren naar andere (EU) 

landen verdrijven. Denk hierbij aan hoogovens en de chemische industrie in de regio Rotterdam. 
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Titel amendement : CO2 industrie (2) 

Indiener  : Sijmen Duineveld 

E-mail indiener  : saduineveld@hotmail.com  

Lidnummer indiener : 127503 

Woordvoerder  : Sijmen Duineveld 

Regelnummer  : 1016 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

We scherpen de nationale CO2-belasting aan en voeren een generieke heffing in voor de industrie. 

We belasten ook de uitstoot van andere luchtvervuiling 

 

Voorgestelde tekst: 

 

We scherpen de huidige en toekomstige nationale CO2-belasting aan en belasten ook andere vormen 

van luchtvervuiling. 

 

Toelichting: 

 

(1) Belangrijk is dat we mensen de tijd geven om zich aan te passen, waarvoor toekomstige prijzen 

cruciaal zijn. Als we nu aankondigen dat de prijs van benzine 4 euro per liter is in 2030, dan hoef 

je weinig subsidie meer te geven voor elektrische auto's. 

(2) Een Nederlandse CO2-heffing op de industrie zal energie-intensieve sectoren naar andere (EU) 

landen verdrijven. Denk hierbij aan hoogovens en de chemische industrie in de regio Rotterdam. 
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Titel amendement : Generieke heffingen voor CO2-belasting  

Indiener  : Bram Hanemaaijer 

E-mail indiener  : aa.hanemaaijer@gmail.com 

Lidnummer indiener : 093630 

Woordvoerder  : Bram Hanemaaijer 

Regelnummer  : 1016-1019 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

We scherpen de nationale CO2-belasting aan en voeren een generieke heffing in voor de industrie. 

We belasten ook de uitstoot van andere luchtvervuiling. Met de opbrengst verlagen we de belasting 

op werk. We willen weglek naar het buitenland voorkomen en ondersteunen het bedrijfsleven bij het 

investeren in technieken om uitstoot te verminderen.  

 

Voorgestelde tekst: 

 

We scherpen de nationale CO2-belasting aan en voeren een generieke heffing in voor alle 

verbruikers in het bedrijfsleven. We belasten ook de uitstoot van andere luchtvervuiling. Met de 

opbrengst verlagen we de belasting op werk. We willen weglek naar het buitenland voorkomen en 

met de opbrengst ondersteunen het bedrijfsleven bij het investeren in technieken om uitstoot te 

verminderen.  

 

Toelichting: 

 

Een generieke heffing is prima, maar dan voor alle verbruikers i.v.m. een level playing field en een 

simpele werkbare uitvoering. Uitzonderingen maken een regeling kwetsbaar en frauduleus. 

De opbrengst alleen naar de support in ontwikkelingen ter vermindering uitstoot. Het verlagen van 

belasting op werk is niet relevant bij dit onderwerp. 
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Titel amendement : Vlaktax op heffingen energie  

Indiener  : Bram Hanemaaijer 

E-mail indiener  : aa.hanemaaijer@gmail.com 

Lidnummer indiener : 093630 

Woordvoerder  : Bram Hanemaaijer 

Regelnummer  : 1016-1019 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst  

 

Huidige tekst: 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Voor heffing opslag duurzame energie ODE wordt een vlaktax ingevoerd voor zowel elektra als voor 

gas Alle staffels in verbruik worden gelijk belast.  

 

Toelichting: 

 

Door een vlaktax maak je de regeling simpel en werkbaar en krijg je een level playing field voor allen. 

Nu hebben de grote vervuilers en verbruikers energie een groot voordeel bij het grote verbruik (bij 

elektra boven 10.000 MWH en bij gas boven 10.000.000 m3 en zijn niet gemotiveerd om te gaan 

besparen over het marginale tarief.  

De opbrengst ODE is nog voor uitgaven stimulering SDE. 

De regulerende energiebelasting blijft in stand. Er wordt alleen op ODE een vlaktax ingevoerd.  
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Titel amendement : Duidelijkheid over CO2-heffing industrie  

Indiener  : Lennart van der Burg 

E-mail indiener  : lennart_burg@hotmail.com 

Lidnummer indiener : 114890 

Woordvoerder  : Lennart van der Burg 

Regelnummer  : 1017 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

We scherpen de nationale CO2-belasting aan en voeren een generieke heffing in voor de industrie. 

 

Voorgestelde tekst:  

 

We scherpen de nationale CO2-belasting aan, door de huidige gratis rechten (‘vrijgestelde voet’)  af 

te schaffen en een generieke CO2-heffing in te voeren. 

 

Toelichting: 

 

Het verkiezingsprogramma doet nu geen duidelijke uitspraak over de hoogte van de generieke 

heffing en ook niet het jaartal. Dit moet concreet gemaakt worden! 

In het huidige kabinetsbeleid loopt deze prijs loopt op van €30 per ton CO₂ in 2021 (wat gelijk staat 

aan Europese ETS) tot €125 in 2030. Door een duidelijk tussendoel te stellen zorgen we voor 

duidelijkheid voor bedrijven en dat duurzaamheidsinvesteringen eerder renderen.  
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Titel amendement : Afschaffing lager tarief grootverbruikers 

Indiener  : Sybren Bosch 

E-mail indiener  : sybrenbosch@gmail.com 

Lidnummer indiener : 126652 

Woordvoerder  : Sybren Bosch 

Regelnummer  : 1020 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

We bouwen vrijstellingen en uitzonderingen op de energiebelasting af, net als subsidies op fossiele 

projecten. 

 

Voorgestelde tekst: 

We bouwen vrijstellingen en uitzonderingen op de water- en energiebelasting af, waaronder het 

lagere tarief voor grootverbruikers, net als subsidies op fossiele projecten. 

 

Toelichting: 

De huidige grootverbruikerskorting op de energie- en waterbelasting is geïnitieerd om Nederland 

aantrekkelijk te maken voor industriële partijen. Deze korting maakt echter dat investeringen in 

energie- en waterbesparing zich vaak nauwelijks terugverdienen, en dat in de praktijk MKB-bedrijven 

meer belasting betalen dan grotere bedrijven. Daarnaast is een besparingsprikkel nodig om toe te 

werken naar een meer duurzame economie, waarin we ook onnodig hoog verbruik van water en 

energie voorkomen. Omdat de huidige tekst ruimte biedt voor interpretatie en de waterbelasting 

ontbreekt, het voorstel om deze aan te scherpen. 
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Titel amendement : Versneld afbouwen rechten 

Indiener  : Joost Gerdes 

E-mail indiener  : joost_g@yahoo.com 

Lidnummer indiener : 56228 

Woordvoerder  : Joost Gerdes 

Regelnummer  : 1023 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

In Brussel zetten we in op het afschaffen van gratis emissierechten. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

In Brussel zetten we in op het versneld en volledig afbouwen van gratis emissierechten. 

 

Toelichting: 

 

De tekst lijkt te suggereren dat er nog geen sprake is van afbouw van gratis rechten. Dat is er echter 

al wel, tot 30% in 2020 (sectoren met meer concurrentie van buiten de EU krijgen meer dan andere 

bedrijven). Voor sectoren die minder zijn blootgesteld aan internationale concurrentie gaan die gratis 

rechten naar 0 in 2030, wel blootgestelde sectoren blijven 100% gratis rechten houden (bron: 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances/industrial_en) 

  

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances/industrial_en
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Titel amendement : Emissiehandelssysteem  

Indiener  : Bram Hanemaaijer 

E-mail indiener  : aa.hanemaaijer@gmail.com 

Lidnummer indiener : 093630 

Woordvoerder  : Bram Hanemaaijer 

Regelnummer  : 1023-1026 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

In Brussel zetten we in op het afschaffen van gratis emissierechten. Meer sectoren gaan onder het 

emissiehandelssysteem vallen. Verder willen we een jaarlijks oplopende minimumprijs voor CO2 om 

bedrijven zekerheid te geven hoeveel ze besparen door te verduurzamen. De boetes op 

overschrijding van uitstootrechten moeten omhoog.  

 

Voorgestelde tekst: 

 

In Brussel zetten we in op het afschaffen van gratis emissierechten. Alle bedrijfssectoren (De regel 

hiervoor is > 20 MWth) gaan onder het emissiehandelssysteem vallen. De controle op nalevering 

wordt Europees georganiseerd en uitgebreid. Verder willen we een jaarlijks oplopende 

minimumprijs voor CO2 om bedrijven zekerheid te geven hoeveel ze besparen door te 

verduurzamen. De boetes op overschrijding van uitstootrechten moeten omhoog.  Met de opbrengst 

worden nieuwe technieken ondersteund om uitstoot te verminderen. 

 

Toelichting: 

 

Een level playing field is erg belangrijk in EU om bedrijven te stimuleren en het wegvluchten naar 

goedkopere landen te voorkomen. Controle op naleving vanuit de EU is noodzaak voor neutraliteit. 

Een overschrijding wordt automatisch “beboet/ belast door extra rechten te kopen. Dit is de basis 

van het EU-ETS.  
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Titel amendement : CO2-grensbelastingaanpassing 

Indiener  : Joost Gerdes 

E-mail indiener  : joost_g@yahoo.com 

Lidnummer indiener : 56228 

Woordvoerder  : Joost Gerdes 

Regelnummer  : 1027 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst  

 

Huidige tekst: 

 

We steunen de invoering van een CO2-tarief aan de Europese grens, zodat bedrijven van buiten de 

EU op dezelfde klimaatvoorwaarden concurreren op de Europese markt.  

 

Voorgestelde tekst: 

 

We steunen de invoering van een CO2-tarief aan de Europese grens, zodat bedrijven van buiten de 

EU die niet of minder voor CO2-uitstoot betalen op dezelfde klimaatvoorwaarden concurreren op de 

Europese markt. Bedrijven uit de EU zullen CO2-tariefcompensatie krijgen om op de wereldmarkt te 

kunnen concurreren met producten waarvoor geen of een lager CO2-tarief is betaald. 

 

Toelichting: 

 

Ook buiten de EU worden er soms kosten voor CO2 in rekening gebracht, dus i.v.m. daarmee 

preciezer geformuleerd. Verder moet de concurrentie niet alleen binnen de EU eerlijk zijn, maar ook 

buiten de EU. Daarom CO2-tariefcompensatie voorgesteld voor eerlijk concurrentie buiten de EU.  
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Titel amendement : Duurzaamheidtax op voedsel 

Indiener  : Guido Israels 

E-mail indiener  : guido.israels@gmail.com 

Lidnummer indiener : 118484 

Woordvoerder  : Monique Zwetsloot / Guido Israels 

Regelnummer  : 1029 – 1032 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst  

 

 

Huidige tekst: 

 

Consumenten gaan de ware prijs betalen voor hun voedsel via een duurzaamheidsheffing op vlees. 

Zo worden de werkelijke kosten voor het milieu, de natuur en de luchtkwaliteit meegerekend in de 

prijs. Met de opbrengsten stimuleren we de omslag naar kringlooplandbouw en een gezond 

voedingspatroon door stimulering van schoolfruit en gezonde schoollunches. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Consumenten gaan de ware prijs betalen voor hun voedsel via een duurzaamheidsheffing. Zo worden 

de werkelijke kosten voor het milieu, de natuur en de luchtkwaliteit meegerekend in de prijs. Met de 

opbrengst stimuleren we de productie van minder milieu belastende producten en een gezond 

voedingspatroon, bijvoorbeeld op scholen. 

 

Toelichting: 

 

1. Niet alleen vlees is slecht voor het milieu. Productie van kippenvlees levert minder uitstoot op de 

dan de productie van kaas. Ook is er plantaardig voedsel met een aanzienlijke milieu-impact. 

2. Schoolfruit en gezonde schoollunches lijken mij niet de enige geschikte bestedingen. 
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Titel amendement : Strijden voor beter klimaat  

Indiener  : Marlise Vroom 

E-mail indiener  : marlise.vroom@xs4all.nl 

Lidnummer indiener : 113496 

Woordvoerder  : Marlise Vroom 

Regelnummer  : 1032 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

• en maken groenten en fruit goedkoper worden en voor iedereen toegankelijk. 

 

Toelichting: 

 

Dit in analogie van amendement vanuit voedselwerkgroep in hoofdstuk gezondheid. 
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Titel amendement : Vergroening industrie 

Indiener  : Johan Sanders 

E-mail indiener  : jpmsanders@sanovations.com 

Lidnummer indiener : 125771 

Woordvoerder  : Johan Sanders 

Regelnummer  : 1042 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst:  

We investeren in pionierende projecten, zoals voor het opwekken van groene waterstof  

 

Voorgestelde tekst:  

We onderzoeken of groene waterstof in Nederland kosteneffectief ten opzichte van het buitenland 

kan worden geproduceerd op grote schaal. We onderzoeken of fermentatie van koolhydraten 

kosteneffectief  op grote schaal kan concurreren met petrochemische processen. 

 

Toelichting:  

Grote schaal productie van waterstof zal Nederland op enorme kosten zetten. De inschatting is dat 

waterstof na 15 jaar innovatie, 20€ per GJ zal kosten, zie IEA 2019. Dat is 4-6 keer de huidige prijs van 

aardgas en tweemaal hoger dan in landen die dichter bij de zon gelegen zijn en op land windenergie 

kunnen opwekken. We gaan van een kostenvoorsprong met aardgas naar een achterstandspositie.  

Het plan van Rotterdam met 3000 PJ aan waterstof gaat ons 45 Miljard € per jaar kosten. Er zijn 

goedkopere opties om chemie in Nederland te houden door koolhydraten om te zetten naar 

polymeren.  
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Titel amendement : Maak verschil tussen investeringen en steun aan pionierende projecten (1) 

Indiener  : Evert du Marchie van Voorthuysen 

E-mail indiener  : voorthuysen@gezen.nl 

Lidnummer indiener : 77178 

Woordvoerder  : Evert van Voorthuysen 

Regelnummer  : 1042-1043 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst:  

 

• We investeren in pionierende projecten, zoals voor het opwekken van groene waterstof, 

elektrificatie van industriële processen en het afvangen, opslaan en hergebruiken van CO2.  

 

Voorgestelde tekst: 

 

• We investeren in technologieën waarmee de CO2-uitstoot op korte termijn substantieel wordt 

verminderd, zoals afvang en opslag van CO2, en als belangrijk onderdeel hiervan de productie 

van blauwe waterstof. 

 

• We stimuleren pionierende projecten, zoals voor het opwekken van groene waterstof en de 

elektrificatie van industriële processen.  

 

Toelichting: 

 

Het verkiezingsprogramma moet een verschil maken tussen enerzijds echte, massale investeringen, 

waarmee we meters maken op het gebied van CO2-reductie (te stimuleren met SDE), en anderzijds 

het bevorderen van onderzoek in nieuwe technologieën, die op de langere termijn noodzakelijk zijn, 

maar die op korte termijn (zolang er nog geen sprake is van een structureel overschot aan groene 

stroom) de CO2-uitstoot verhogen. Bij de opwekking van hoge-temperatuur warmte in de industrie 

veroorzaakt de rechtstreekse verbranding van aardgas minder CO2 dan toepassing van elektrische 

ovens met stroom uit gascentrales. Het zelfde verhaal bij waterstof uit elektrolyse.  
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Titel amendement : Maak verschil tussen investeringen en steun aan pionierende projecten (2) 

Indiener  : Evert du Marchie van Voorthuysen 

E-mail indiener  : voorthuysen@gezen.nl 

Lidnummer indiener : 77178 

Woordvoerder  : Evert van Voorthuysen 

Regelnummer  : 1046 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst:  

 
De industrie moet samenwerken om de omslag naar elektriciteit, waterstof en CO2-afvang te maken. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

De industrie wordt gestimuleerd om samen te werken bij de omslag naar CO2-afvang, en bij 

voldoende beschikbaarheid van groene stroom, naar elektrificatie van ovens en toepassing van 

groene waterstof. 

 

Toelichting: 

 

Kwestie van prioriteit: het is 5 voor 12, de wereld moet NU alles op alles zetten om de CO2-uitstoot 

NU te reduceren. CCS is hierbij zeer effectief, maar elektriciteit in plaats van gas in de industrie en zg. 

groene waterstof is NU helaas nog contraproductief. 

 

CCS = Carbon Capture & Storage: afvang van CO2 uit fabrieken en centrales,  transport naar lege 

gasvelden onder de Noordzee en aldaar opslaan. Dit is bedoeld als tijdelijke overgangstechnologie 

naar een volledig duurzame economie. De afvang is de verantwoordelijkheid voor de industrie, 

transport en opslag is de verantwoordelijkheid voor de overheid.  
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Titel amendement : Aanvulling burgerforum 

Indiener  : Joost Gerdes 

E-mail indiener  : joost_g@yahoo.com 

Lidnummer indiener : 56228 

Woordvoerder  : Joost Gerdes 

Regelnummer  : 1063 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst  

 

Huidige tekst: 

 

We vragen een burgerforum om mee te denken over keuzes in de klimaattransitie. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Om tot een breed draagvlak te komen vragen we per energieregio een burgerforum om een invulling 

van de klimaattransitie op te stellen. Dit gebeurt in samenwerking met experts en de invulling 

voldoet aan de afspraken van het Klimaatakkoord. De voorstellen worden door de politiek in serieuze 

overweging genomen of in een bindend referendum voorgelegd aan de kiezer. 

 

Toelichting: 

 

Er is een dringende noodzaak voor democratische vernieuwing nu de effecten van de energietransitie 

steeds meer bij de mensen in de directe omgeving en zelfs in huis komen, en we al een tijd 

weerstand tegen verduurzamingsplannen zien (windenergie, zonneweiden, biomassacentrales etc.). 

De oorspronkelijke formulering is te vrijblijvend en suggereert de mogelijkheid van schijninspraak. 

Dat is contraproductief. Als deelnemers weten dat er echt iets gedaan wordt met hun inbreng, en 

anderen zich herkennen in de leden van het forum omdat het een representatieve groep is, komt er 

eigenaarschap en zal men zich gemakkelijker committeren aan de uitkomst.  

 

 

Behandelen i.c.m. 1063 Deskundigen aan het roer  
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Titel amendement : Deskundigen aan het roer 

Indiener  : Frans van Dijk 

E-mail indiener  : fvandijk@gwbo.nl 

Lidnummer indiener : 109282 

Woordvoerder  : Frans van Dijk 

Regelnummer  : 1063 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

We vragen een burgerforum om mee te denken over keuzes in de klimaattransitie. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

We richten een panel op van deskundigen, zoals wetenschappers en specialisten op hun vakgebied, 

om onder leiding van de rijksarchitect de tweede kamer te adviseren over de te volgen strategie en 

de te nemen maatregelen. 

 

Toelichting: 

 

Een burgerpanel voegt niks toe. Als je een nieuw “deltawerk” in gang wil zetten heb je vooral 

deskundigen nodig. Politici zijn al de vertegenwoordiging van het volk. Het gaat hier om grote 

belangen. Laten we de emotie van de burgers hier buiten laten. Het moet nu echt om de inhoud 

gaan. 

 
 
Behandelen i.c.m. 1063 Aanvulling burgerforum   
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Titel amendement :  Stop de fijnstof-kanonnen 

Indiener  :  Guido van Garderen 

E-mail indiener  :  guido@vangarderen.com 

Lidnummer indiener : 127341 

Woordvoerder  : Guido van Garderen 

Regelnummer  : Na 1087 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

 

Huidige tekst: 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

We erkennen de rol van de overheid, naast de gemeenten en provincies, in het naleven van Schone 

Lucht Akkoord. De huidige kolencentrales dragen aanzienlijk bij aan de uitstoot van fijnstof. Een 

overstap naar de huidige gascentrales, decimeert de uitstoot van fijnstof (en halveert de uitstoot van 

CO2). Hierbij benadrukken wij dat gas een tussenoplossing is, en bij een toename van wind en zonne-

energie direct afneemt. Deze combinatie verbetert direct de luchtkwaliteit.  

 

 

Toelichting: 

 

Het Schone Lucht Akkoord legt de verantwoordelijk voor schone lucht bij de Provincies en de 

Gemeenten. De overheid moet echter ook zijn rol erkennen. Grote, Nationale vervuilers zijn de 

kolencentrales. Deze fijnstof kanonnen vervangen wij direct door bestaande gascentrales, die GEEN 

fijnstof uitstoten (en de helft minder CO2). Dat is direct klimaatwinst én gezondheidswinst, in plaats 

van in 2030. Op de lange termijn nemen wind en zonne-energie deze capaciteit grotendeels over. 
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Titel amendement : Strijden voor beter klimaat  

Indiener  : Marlise Vroom 

E-mail indiener  : marlise.vroom@xs4all.nl 

Lidnummer indiener : 113496 

Woordvoerder  : Marlise Vroom 

Regelnummer  : 1097 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

• We zetten in op kringlooplandbouw.  

 

Toelichting: 

 

Landbouw wordt in dit hoofdstuk helemaal niet genoemd terwijl landbouwtransitie wel degelijk 

nodig is voor beter klimaat.  
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Titel amendement : Nationale Omgevingsvisie 

Indiener  : Sybren Bosch 

E-mail indiener  : sybrenbosch@gmail.com 

Lidnummer indiener : 126652 

Woordvoerder  : Sybren Bosch 

Regelnummer  : 1097 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst  

 

Huidige tekst: 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

De doelstellingen uit de Nationale Omgevingsvisie worden wettelijk geborgd in de Omgevingswet. Op 

die manier spelen onder meer natuur, biodiversiteit en klimaatadaptatie ook een juridische rol in het 

toetsen van Omgevingsplannen, en voorkomen we dat de Nationale Omgevingsvisie een papieren 

tijger wordt. 

 

Toelichting: 

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), waarin onder meer 

uitgangspunten en afwegingskaders voor ruimtelijke ontwikkeling zijn opgenomen. Op dit moment is 

de NOVI echter alleen een beleidsdocument, dat geen juridische status heeft. Daarmee is het 

(helaas) in feite een papieren tijger. Door de doelstellingen uit de Nationale Omgevingsvisie wettelijk 

te borgen in de Omgevingswet zullen de Omgevingsvisies en -plannen van decentrale overheden 

deze doelstellingen ook mee moeten nemen. Op die manier borgen we een toekomstbestendige 

ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. 

  



  

 Amendement concept-verkiezingsprogramma TK2021 

 

34 

 

 

Titel amendement : Meer snelle metrolijnen, ook in andere steden zoals Den Haag 

Indiener  : Caroline de Jong-Boon (namens D66 Werkgroep Verkeer Den Haag) 

E-mail indiener  : dejongboon@gmx.net 

Lidnummer indiener : 44904 

Woordvoerder  : Caroline de Jong  

Regelnummer  : 1124 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst  

 

Huidige tekst: 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Daarnaast investeren we ook in metro’s in andere steden zoals Den Haag, met name een snelle 

verbinding van CS naar Den Haag Zuidwest en verder richting Westland, gebieden waar veel 

woningen worden gebouwd.  

 

Toelichting: 

 

Na het succes van de metro in Rotterdam en Amsterdam is het tijd ook in andere steden metrolijnen 

aan te leggen. Er wordt veel gebouwd in Den Haag Zuidwest en in het Westland, waar ook nu al 

onvoldoende snel vervoer heen is. Een noord-zuidlijn ook voor Den Haag! 

  



  

 Amendement concept-verkiezingsprogramma TK2021 

 

35 

 

 

Titel amendement : Uitfaseren voertuigen met emissies van broeikasgassen en vervuiling 

Indiener  : Caroline de Jong-Boon 

E-mail indiener  : dejongboon@gmx.net 

Lidnummer indiener : 44904 

Woordvoerder  : Caroline de Jong  

Regelnummer  : 1173 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst  

 

Huidige tekst: 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Dat geldt ook voor andere emissievrije vervoermiddelen, zoals emissievrije bromfietsen. D66 zorgt 

ervoor dat het gebruik van alle niet-emissievrije voertuigen snel wordt teruggebracht. 

 

Toelichting: 

 

Na: “… verkopen.” Voor: “We zorgen dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren.” 

Snorfietsen, brommers, scooters en motoren zullen nog vele jaren zorgen voor emissies. Erger nog, 

ze veroorzaken ernstige luchtverontreiniging (fijnstof) op fietspaden, schadelijk voor de gezondheid. 

D66 wil het fietsen bevorderen, maar hierdoor wordt helaas het plezier in het fietsen juist vergald. Er 

is een redelijk alternatief, voer dat snel in! 
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Titel amendement : Uitstootnorm voor auto’s 

Indiener  : Frank Nouws 

E-mail indiener  : fnouws@gmail.com 

Lidnummer indiener : 069395 

Woordvoerder  : Frank Nouws 

Regelnummer  : 1186 - 1187 

Doel amendement : Schrappen van tekst 

 

Huidige tekst: 

 

D66 wil dat Nederland aandringt op een hogere Europese uitstootnorm voor de productie van auto’s. 

Vanaf 2030 zouden alleen nog emissievrije auto’s geproduceerd moeten worden.  

 

Voorgestelde tekst: 

 

D66 wil dat Nederland aandringt op een hogere Europese uitstootnorm voor de productie van auto’s. 

Vanaf 2030 zouden alleen nog emissievrije auto’s geproduceerd moeten worden.  

 

Toelichting: 

De regel gaat over de uitstootnorm van auto’s en niet over de uitstoot tijdens de productie ervan.  

De woorden “de productie van” er uit halen voorkomt foutieve interpretatie. 
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Titel amendement : Met de trein goedkoper en sneller naar Europese steden 

Indiener  : Caroline de Jong-Boon (namens D66 Werkgroep Verkeer Den Haag) 

E-mail indiener  : dejongboon@gmx.net 

Lidnummer indiener : 44904  

Woordvoerder  : Caroline de Jong 

Regelnummer  : 1196 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Ook voor andere steden in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland geldt, dat deze sneller en goedkoper 

met de trein bereikbaar moeten worden. 

 

Toelichting: 

 

Er liggen veel steden rond/ binnen de 700 km, waar het nu relatief veel tijd en geld kost om die met 

de trein te bereiken, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Dijon, Basel enz.  
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Titel amendement : Schiphol niet groeien en CO2-reductiedoelstelling  

Indiener  : Lennart van der Burg 

E-mail indiener  : lennart_burg@hotmail.com 

Lidnummer indiener : 114890 

Woordvoerder  : Lennart van der Burg 

Regelnummer  : 1234 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

Vliegvelden kunnen alleen groeien als dit samen gaat met een aantoonbaar lagere totale uitstoot  

van broeikasgassen door een dalend CO2-plafond op alle vliegvelden. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Vliegvelden gaan zich inzetten om de totale uitstoot van broeikasgassen op alle vliegvelden 

reduceren met 55% in 2030 in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.  

 

Toelichting: 

 

De luchtvaart is sterk geraakt door de coronacrisis. De vliegtuigen staan op de grond. De 

Rijksoverheid staat garant met leningen en subsidies. Dit is het moment om kritisch te kijken waarom 

het aantal vliegbeweging überhaupt moet groeien. Toename van vliegbeweging levert geen extra 

welvaart op gezien geluidsoverlast en milieubelasting. 
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Titel amendement : Vliegtaks hoger bij langere afstand 

Indiener  : Hans Vlemmings 

E-mail indiener  : hans_vlemmings@hotmail.com 

Lidnummer indiener : 118784 

Woordvoerder  : Hans Vlemmings 

Regelnummer  : 1248 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 
De vliegtaks wordt hoger voor bestemmingen waar de trein een geschikt alternatief is.  

 

Voorgestelde tekst: 

 

De vliegtaks wordt hoger voor bestemmingen waar de trein een geschikt alternatief is en evenredig 
hoger voor langere afstanden.  

 

Toelichting: 

 

Een vliegtaks die bestaat uit een vast bedrag boven op de ticketprijs heeft geen relatie met de 

specifieke klimaatimpact. 
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Titel amendement : Exotische kreeft wanhoop 

Indiener  : Melanie Oderwald 

E-mail indiener  : Melanie.Oderwald@D66Delft.nl 

Lidnummer indiener : 080474 

Woordvoerder  : Melanie Oderwald 

Regelnummer  : 1316 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst  

 

Huidige tekst: 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Het aantal exotische diersoorten neemt toe in Nederland. We willen de inheemse flora en fauna 

beschermen tegen exoten en zorgen dat de overlast van exoten het waterbeheer niet belemmert. 

We gaan de juridische knelpunten wegnemen om de ongewenste effecten van bijvoorbeeld de 

Amerikaanse rivierkreeft te beperken. 

 

Toelichting: 

 

Als een gevolg van hoge kreeftenreproductie en lage dichtheden aan inheemse aquatische 

predatoren in de afwezigheid van natuurlijk concurrerende kreeften in huidige Nederlandse 

onnatuurlijke watersystemen, is de draagkracht van aquatische ecosystemen voor kreeften groot. 

Voor de uitvoering van draagkrachtverlaging van ecosystemen voor invasieve kreeften door de inzet 

van kreeftenkorven en introductie van natuurlijke aquatische predatoren zijn enkele juridische 

knelpunten gesignaleerd (De Hoop et al. 2015) op de Visserijwet en het Reglement voor de 

Binnenvisserij.  

 
 
Zie ook amendementen voor toevoegen van tekst na 1316: 

1316 Markerwadden 

1316 Biodiversiteit  
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Titel amendement : We creëren grotere natuurgebieden  

Indiener  : Marlise Vroom 

E-mail indiener  : marlise.vroom@xs4all.nl 

Lidnummer indiener : 113496 

Woordvoerder  : Marlise Vroom 

Regelnummer  : 1330 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

En we stimuleren huiseigenaren om hun tuinen te vergroenen i.p.v. te verstenen 

 

Toelichting: 

 

De rol van huiseigenaren mist in deze tekst terwijl die bij het gewenste vergroenen ook hun steentje 

bij kunnen dragen. 
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Titel amendement : D66 wordt dé nieuwe partij voor de boeren en voor de krimpgebieden 

Indiener  : Carla Soesbergen-Kuipers 

E-mail indiener  : carlasoesbergenkuipers@gmail.com 

Lidnummer indiener : 129692 

Woordvoerder  : Carla Soesbergen-Kuipers 

Regelnummer  : 1351 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

We ontketenen een revolutie in de landbouw 

 

Voorgestelde tekst: 

 

D66 wordt dé nieuwe partij voor de boeren en voor de krimpgebieden! (=de toekomstige 

groeigebieden) D66 gaat mét onze boerengemeenschappen, verdergaand dan ooit, in gesprek!.  

 

Toelichting: 

 

Als D66 het werkelijk meent vanaf nu nieuw leiderschap te tonen en bovendien een andere toon te 

gaan introduceren. Als Duurzaamheid en alles wat daar mee te maken heeft, onze hoogste prioriteit 

heeft, plus als ons D66 motto is “Een nieuw begin, laat iedereen vrij, maar niemand vallen”, dan 

moeten wij beginnen met onze boeren anders te gaan benaderen, en al helemaal anders over hen te 

praten. Want het kan nooit de bedoeling zijn om iedereen vrij te laten, en niemand te willen laten 

vallen, behalve de boeren.  

 

Zie ook amendementen voor wijzigen van de tekst na 1351: 

1351 Landbouw algemeen 

  



  

 Amendement concept-verkiezingsprogramma TK2021 

 

43 

 

 

Titel amendement : Revolutie in de landbouw  

Indiener  : Marlise Vroom 

E-mail indiener  : marlise.vroom@xs4all.nl 

Lidnummer indiener : 113496 

Woordvoerder  : Marlise Vroom 

Regelnummer  : 1369 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

De opkomst van korte ketens zorgt voor minder foodmiles.  

 

Toelichting: 

 

De rol van korte ketens als het om foodmiles gaat ontbreekt nog in de zin ervoor.  

  



  

 Amendement concept-verkiezingsprogramma TK2021 

 

44 

 

 

Titel amendement : Revolutie in de landbouw  

Indiener  : Marlise Vroom 

E-mail indiener  : marlise.vroom@xs4all.nl 

Lidnummer indiener : 113496 

Woordvoerder  : Marlise Vroom 

Regelnummer  : 1372 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

, in het onderwijs en via nascholing en we bevorderen dat kennis en ervaringen ook digitaal 

toegankelijk en makkelijk te vinden zijn. 

 

Toelichting: 

 

Onderwijs (!!) en online databank zijn (ook) onontbeerlijk. 
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Titel amendement : Energie voor de toekomst 

Indiener  : Frans van Dijk 

E-mail indiener  : fvandijk@gwbo.nl 

Lidnummer indiener : 109282 

Woordvoerder  : Frans van Dijk 

Regelnummer  : 1472  

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

Wij willen dat mensen en bedrijven zoveel mogelijk zelf makkelijk en goedkoop schone energie 

kunnen opwekken. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Wij willen dat duurzame energie schoon en goedkoop wordt opgewekt en dat mensen en bedrijven 

deze energie voordelig kunnen afnemen. Ook willen wij dat mensen en bedrijven eenvoudig en 

laagdrempelig kunnen deelnemen in duurzame energieprojecten. 

 

Toelichting: 

 

Energie zelf opwekken is veel duurder dan dit centraal doen. Zoals reeds in het 

verkiezingsprogramma staat is windenergie op zee het meest kosteneffectief. Zeker zolang zonne-

energie niet voor lange termijn opgeslagen kan worden, zijn de mogelijkheden voor het decentraal 

opwekken van energie beperkt.  
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Titel amendement : Verduurzaming met gas 

Indiener  : Frans van Dijk 

E-mail indiener  : fvandijk@gwbo.nl 

Lidnummer indiener : 109282 

Woordvoerder  : Frans van Dijk 

Regelnummer  : 1475 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

Als huizen van het gas afgaan, komen we iets brengen: een comfortabeler huis, met lagere of gelijke 

maandlasten. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Als huizen worden verduurzaamd, komen we iets brengen: een comfortabeler huis, met lagere of 

gelijke maandlasten. 

 

Toelichting: 

 

Het kan maar zo zijn dat voor bepaalde delen groen gas een oplossing is. Zelfs het huidige gas kan 

nog lange tijd een optie zijn. Niet zo sterk de focus op van het gas af. Liever meer focus op isolatie. 
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Titel amendement : Energie voor de toekomst 

Indiener  : Frans van Dijk 

E-mail indiener  : fvandijk@gwbo.nl 

Lidnummer indiener : 109282 

Woordvoerder  : Frans van Dijk 

Regelnummer  : 1480 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

De energiebronnen van de toekomst bestaan voor Nederland vooral uit zonne- en windenergie, 

aangevuld met bijvoorbeeld aardwarmte en groen gas. Pieken en dalen vangen we op met 

innovatieve oplossingen voor opslag, zoals batterijen en groene waterstof. Zolang we nog niet 

genoeg zonne- en windenergie opwekken, benutten we aardgas als transitiebrandstof (met opslag en 

het liefst ook hergebruik van CO2) en in beperkte mate biomassa. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

De energiebronnen van de toekomst voor Nederland zijn duurzaam, leveren goedkope energie 

wanneer het nodig is en belasten de infrastructuur zo weinig mogelijk. D66 heeft geen voorkeur voor 

specifieke technologie, maar stelt wel randvoorwaarden en let op kosteneffectiviteit. Zolang we nog 

niet genoeg groene energie opwekken, benutten we aardgas als transitiebrandstof (met opslag en 

het liefst ook hergebruik van CO2) en in beperkte mate biomassa. 

 

Toelichting: 

 

Het is onverstandig je vast te leggen op een techniek als de ontwikkeling zo snel gaat. Wij willen 

goedkope groene stroom. Hoe en wat is een gevolg dat morgen anders kan zijn. 
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Titel amendement : Real time stroomprijzen 

Indiener  : Sijmen Duineveld 

E-mail indiener  : saduineveld@hotmail.com 

Lidnummer indiener : 127503 

Woordvoerder  : Sijmen Duineveld 

Regelnummer  : 1481 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

We laten vraag en aanbod van elektriciteit zo goed mogelijk op elkaar aansluiten door het afrekenen 

van stroom met real time prijzen te stimuleren. 

 

 

Toelichting: 

 

Om pieken en dalen in stroomverbruik zoveel mogelijk op te vangen, is het belangrijk dat aanbieders 

en afnemers een prikkel krijgen om elektriciteit te leveren wanneer de prijs hoog is, en af te nemen 

wanneer de prijs laag is. 
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Titel amendement : Geen groene waterstof voor opvang van pieken en dalen 

Indiener  : Evert du Marchie van Voorthuysen 

E-mail indiener  : voorthuysen@gezen.nl 

Lidnummer indiener : 77178 

Woordvoerder  : Evert van Voorthuysen 

Regelnummer  : 1482 

Doel amendement : Schrappen van tekst 

 

Huidige tekst:  

Pieken en dalen vangen we op met innovatieve oplossingen voor opslag, zoals batterijen en groene 
waterstof.  
 

Voorgestelde tekst: 

Pieken en dalen vangen we op met innovatieve oplossingen voor opslag, zoals batterijen. 
 

Toelichting: 

Er wordt in de tekst geen verschil gemaakt tussen korte termijn (dag/nacht, veel wind, weinig wind) 

en lange termijn (zomer/winter). Maar de lezer zal hier vooral aan korte termijn denken. Groene 

waterstof is als opslag voor elektriciteit zeer verspillend, meer dan 60% van de stroom gaat verloren.  
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Titel amendement : Investeer in goedkope stationaire batterijen 

Indiener  : Evert du Marchie van Voorthuysen 

E-mail indiener  : voorthuysen@gezen.nl 

Lidnummer indiener : 77178 

Woordvoerder  : Evert van Voorthuysen 

Regelnummer  : na 1484 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst  

 

Huidige tekst:  

 
 

Voorgestelde tekst: 

• We gaan investeren in grootschalige opslag in batterijen door het basisbedrag voor 

leveringszekere groene stroom te verhogen. 

 

Toelichting: 

 

Zoals zon-PV en wind vrijwel rendabel zijn geworden dankzij het feed-in systeem (in Nederland 

d.m.v. de SDE) wordt het tijd om goedkope batterijen te ontwikkelen, die niet zijn geoptimaliseerd 

op kWh/kg gewicht, maar op kWh / geïnvesteerde euro. 

 
 
Combineren met 1485 Kosteneffectiviteit duurzaam?  
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Titel amendement : Kosteneffectiviteit duurzaam 

Indiener  : Sijmen Duineveld 

E-mail indiener  : saduineveld@hotmail.com 

Lidnummer indiener : 127503 

Woordvoerder  : Sijmen Duineveld 

Regelnummer  : 1485 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

• De energietransitie vergt grote investeringen. D66 wil de kosteneffectiviteit daarvan waarborgen 

door de verschillende duurzame technologieën gelijke kansen te geven. 

 

Toelichting: 

 

Gezien de grote financiële lasten van de energietransitie is sturen op kosteneffectiviteit belangrijk. 

D66 zou niet één technologie boven de andere moeten verkiezen. 

 
 
Combineren met 1484 Investeer in goedkope stationaire batterijen?  
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Titel amendement : Subsidie biomassa en doelen Klimaatakkoord 

Indiener  : Joost Gerdes 

E-mail indiener  : joost_g@yahoo.com 

Lidnummer indiener : 56228 

Woordvoerder  : Joost Gerdes 

Regelnummer  : 1488 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

We stoppen zo snel mogelijk met de subsidie voor nieuwe centrales die houtige biomassa 

verbranden voor warmte. We kunnen biomassa beter benutten als grondstof. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

We stoppen zo snel mogelijk met de subsidie voor nieuwe centrales die houtige biomassa 

verbranden voor warmte, waarbij het halen van de doelen van het Klimaatakkoord niet in gevaar 

mag komen. Toepassing van biomassa als grondstof krijgt voorrang boven toepassing voor energie. 

 

Toelichting: 

 

Biomassa moet niet meer dan nodig worden ingezet voor warmte, maar zolang het gaat om bewezen 

duurzame biomassa en er strenge eisen zijn aan luchtverontreinigende emissies is het verstandig om 

deze optie toe te blijven staan als het nodig blijkt te zijn om de doelen van het Klimaatakkoord te 

halen. Zonder subsidie worden deze centrales waarschijnlijk niet gebouwd, en het opwekken van 

duurzame warmte is een grote en lastig te realiseren opgave waarbij niet meer restricties moeten 

worden opgelegd dan strikt noodzakelijk. Zie ook regel 1499: “De vraag naar schone energie is te 

belangrijk om met strenge regels te verhinderen.”  
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Titel amendement : Budgetneutrale aankoop kolencentrales  

Indiener  : Guido van Garderen 

E-mail indiener  : guido@vangarderen.com 

Lidnummer indiener : 127341 

Woordvoerder  : Guido van Garderen 

Regelnummer  : 1490 - 1493 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

 

Huidige tekst: 

 

In de afgelopen vier jaar hebben we al drie kolencentrales gesloten en in 2025 gaan er nog twee 

dicht. De laatste drie kolencentrales moeten nu ook snel gesloten worden. Uiterlijk in 2030 en waar 

mogelijk eerder. Werknemers moeten naar nieuw werk worden begeleid. Ook op Europees niveau 

willen we wetgeving om kolencentrales te sluiten. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

In de afgelopen vier jaar hebben we al drie kolencentrales gesloten. De laatste vijf kolencentrales 

willen wij nu aankopen én sluiten. Hierdoor vervallen de subsidies voor de bijstook van hout ter 

waarde van 2-3 miljard euro. De aankoop is daarmee budgetneutraal. Werknemers moeten worden 

naar nieuw werk worden begeleid. Ook Op Europees niveau willen we wetgeving om kolencentrales 

te sluiten. 

 

 

Toelichting: 

 

Energiebedrijf Engie verkocht onlangs de kolencentrale op de Maasvlakte, samen met drie Duitse 

kolencentrales, voor 250 miljoen aan participatiemaatschappij Riverstone. De bouw koste 1,5 miljard 

en de kolencentrale was pas drie jaar in bedrijf. Als vier kolencentrales voor 250 miljoen worden 

verkocht, dan is het mogelijk om alle vijf kolencentrales in Nederland nu aan te kopen.  

Hiermee besparen we voor 2-3 miljard aan niet uitgekeerde subsidies voor de bijstook van hout.  

De aankoop is dus budget neutraal. Een win-win situatie. De huidige gascentrales kunnen het tekort 

opvangen, terwijl het aanbod van wind en zonne-energie groeit. Zo halveren wij vandaag reeds de 

CO2-uitstoot, die vrijkomt bij de elektriciteitsproductie. 
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Titel amendement : Participatie duurzaam 

Indiener  : Sijmen Duineveld 

E-mail indiener  : saduineveld@hotmail.com  

Lidnummer indiener : 127503 

Woordvoerder  : Sijmen Duineveld 

Regelnummer  : 1500 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

We willen dat mensen zoveel mogelijk in de gelegenheid zijn om zelf schone energie op te wekken. 

We zien een rol voor energiecollectieven en buurtwindmolens. Meepraten en meeprofiteren van 

bewoners staat centraal. Zo moeten provincies ook kunnen eisen dat mensen die in de buurt wonen 

van een windmolen meeprofiteren van de opbrengsten. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

We willen dat mensen kunnen participeren in de opwekking van duurzame energie. We faciliteren de 

deelname aan (grote) coöperatieve projecten en scheppen mogelijkheden voor bewoners om mee te 

praten en mee te profiteren.  

 

Toelichting: 

 

Het is belangrijk dat mensen de mogelijkheid krijgen om te investeren duurzame projecten, ook als 

dit grote projecten zijn, zoals wind op zee. De huidige tekst geeft daar geen invulling aan. Bovendien 

is (voor de leek) niet duidelijk hoe de provincie moet “kunnen eisen dat mensen [] meeprofiteren”. 

Voorgestelde tekst is ook wat korter en zakelijker geformuleerd. 
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Titel amendement : Eisen meeprofiteren 

Indiener  : Sijmen Duineveld 

E-mail indiener  : saduineveld@hotmail.com  

Lidnummer indiener : 127503 

Woordvoerder  : Sijmen Duineveld 

Regelnummer  : 1502 

Doel amendement : Schrappen van tekst 

 

Huidige tekst: 

 

Zo moeten provincies ook kunnen eisen dat mensen die in de buurt wonen van een windmolen 

meeprofiteren van de opbrengsten. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Schrappen. 

 

Toelichting: 

 

Voor de leek is onduidelijk hoe dat “meeprofiteren” vormgegeven moet worden. Daarnaast is de 

formulering erg dwingend (“moeten kunnen eisen”). 
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Titel amendement : Geen verplichte PV 

Indiener  : Sijmen Duineveld 

E-mail indiener  : saduineveld@hotmail.com  

Lidnummer indiener : 127503 

Woordvoerder  : Sijmen Duineveld 

Regelnummer  : 1510 

Doel amendement : Schrappen van tekst 

 

Huidige tekst: 

 

De aanleg van zonnepanelen bij nieuwbouw en renovaties wordt verplicht bij grote daken, P&R-1510 

locaties, taluds langs wegen en overige ongebruikte ruimte. Bij bestaande distributiecentra moet een 

haalbaarheidsstudie worden gedaan voor een zonnedak. De overheid geeft het goede voorbeeld en 

legt op al haar daken panelen waar dat kan. Daarnaast benutten we de kansen voor zonnepanelen 

op water, waarbij rekening gehouden moet worden met de plaatselijke natuur. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Schrappen. 

 

Toelichting: 

 

Geen zonnepanelen verplichten. Voorlopig is investeren in wind op zee veel kosteneffectiever, 

omdat: 

(1) Stroom uit zonnepanelen nog altijd duurder is dan windstroom (per kilowattuur);  

(2) Zonnepanelen leveren stroom op het moment dat de vraag laag is, en de prijs van stroom dus 

ook laag is; 

(3) De mogelijkheden om grote hoeveelheden energie voor langere tijd op te slaan zijn voorlopig 

nog zeer beperkt.  

Kortom: het rendement op windmolens is veel hoger dan dat op zonnepanelen. Elke euro die in 

zonnepanelen wordt geïnvesteerd, kan (voorlopig) beter in windmolens (op zee) worden 

geïnvesteerd. 
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Titel amendement : Zonne-energie voor bedrijven 

Indiener  : Lennart van Doremalen 

E-mail indiener  : lvrvd@hotmail.com  

Lidnummer indiener : 114077 

Woordvoerder  : Lennart van Doremalen 

Regelnummer  : 1515 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Voor bedrijven die hun dak niet op korte termijn hoeven te renoveren wordt het verplicht om 

zonnepanelen op hun dak te installeren. Hiervoor nemen we ‘zon op bedrijfsdaken’ met 7 jaar 

terugverdientijd op in de erkende maatregelenlijst onder de Wet Milieubeheer. 

 

Toelichting: 

 

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) geeft als aanbeveling om ‘zon op 

bedrijfsdaken’ met 7 jaar terugverdientijd op te nemen in de erkende maatregelenlijst onder de Wet 

Milieubeheer. Het benutten van bedrijfsdaken voor duurzame energieopwekking kan een goede stap 

zijn in de energietransitie. 
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Titel amendement : Wacht met waterstof op de Noordzee 

Indiener  : Evert du Marchie van Voorthuysen 

E-mail indiener  : voorthuysen@gezen.nl 

Lidnummer indiener : 77178 

Woordvoerder  : Evert van Voorthuysen 

Regelnummer  : 1526 

Doel amendement : Schrappen van tekst 

 

Huidige tekst:  

We willen onderzoek doen naar energie-eilanden op de Noordzee voor de productie en opslag van 

waterstof.  

 

Voorgestelde tekst: 

Schrappen. 

 

Toelichting: 

 

Deze paragraaf is het paradepaardje van D66! Het gaat om investeringen van tientallen miljarden 

euro. D66 weet wat zij wil. Hier past geen voorzichtige terminologie zoals “we willen onderzoek 

doen”. 

Met iedere kilowattuur windstroom geleverd aan het net bespaar je 2 kWh aan aardgas in de 

centrales. 

Met iedere kWh windstroom in een waterstoffabriek bespaar je slechts 0,8 kWh aan aardgas. 

Grootschalige groene waterstof is NU nog een verspillend concept, Niet doen dus. Wel onderzoek 

doen om het elektrolyseproces beter en goedkoper te maken.  

En doe het op Curacap, zie amendement “Zonnecentrales en groene waterstof in Caribisch 

Nederland”, regel 2735. 
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Titel amendement : Transportcapaciteit 

Indiener  : Joost Gerdes 

E-mail indiener  : joost_g@yahoo.com 

Lidnummer indiener : 56228 

Woordvoerder  : Joost Gerdes 

Regelnummer  : 1532 

Doel amendement : Schrappen van tekst 

 

 

Huidige tekst: 

 

De vraag naar stroom neemt sterk toe. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Zin schrappen. 

 

Toelichting: 

 

Het variabel aanbod van elektriciteit uit zon en wind neemt vooralsnog sneller toe dan de vraag naar 

elektriciteit, dus waarschijnlijk doelt men op de toegenomen vraag naar transportcapaciteit om wind- 

en zonne-energie af te kunnen voeren. Dit noemen voegt echter niets toe, zodat de zin weg kan 

worden gelaten.  
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Titel amendement : Voorkomen onnodige overbelasting stroomnet 

Indiener  : Jan Engels 

E-mail indiener  : jan.engels@kpnmail.nl 

Lidnummer indiener : 53317 

Woordvoerder  : Jan Engels 

Regelnummer  : 1545 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst:  

 

 

Voorgestelde tekst: 

• We willen mogelijkheden creëren voor energie-uitwisseling in de wijk. Waar nodig passen we 

wetgeving daarvoor aan. 

 

Toelichting: 

Een van de redenen waarom netbeheerders aangeven dat het stroomnet verzwaard moet worden, is 

de huidige centralistische inrichting van het net. Terecht wordt er in regel 1540 aandacht gevraagd 

voor energieopslagsystemen. Naast stroom zou dat ook over warmte- en koeling moeten gaan. 

Opslag vermindert piekbelasting. Dat geldt niet alleen op individueel niveau (huishouden), maar 

zeker ook op wijkniveau. Dat kan gaan over deelauto’s (laadplein!), maar ook over uitwisseling van 

stroom / warmte / koeling tussen huishoudens en zeker ook tussen woonhuizen en utiliteitsbouw. 

Dat vraagt wel een andere benadering in de relevante wetgeving. 
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Titel amendement : Energietransitie in Noord-Afrika 

Indiener  : Evert du Marchie van Voorthuysen 

E-mail indiener  : voorthuysen@gezen.nl 

Lidnummer indiener : 77178 

Woordvoerder  : Evert van Voorthuysen 

Regelnummer  : 1563 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst:  

 

 

Voorgestelde tekst: 

We zijn een voorstander van de mogelijkheid om duurzame energie op te wekken buiten eigen land 

of buiten de EU. We zien kansen voor Europese investeringen in het opwekken van zonne-energie en 

waterstof in Noord-Afrika en vervoer naar het Europese continent.  

In goede samenwerking met de regeringen in Noord-Afrika stimuleren we een snelle transitie van 

fossiele centrales naar zonnecentrales (en windparken) aldaar, en in fase 2 de export naar Europa.  

 

Toelichting: 

 

Het is immoreel om voedsel te importeren uit landen waar structureel honger heerst. Evenzo voor 

import van groene stroom en waterstof uit landen waar  nog structureel stroom uit fossiele centrales 

komt. Maar door de succesvolle zonne-energieprojecten zoals NOOR in Marokko, 

http://helioscsp.com/moroccos-noor-ouarzazate-concentrated-solar-power-plant-could-power-over-

one-million-homes-cnn/, en Benban in Egypte, https://www.ebrd.com/news/video/benban-africas-

largest-solar-park-completed.html in veelvoud te copieren, en gezien de korte bouwtijd van 

zonnecentrales, moet een snelle energietransitie , met financiële steun van Europese investeerders, 

mogelijk zijn. Zonne-energie is immers al rendabel in die landen! 

Zonne-energie in de woestijnlanden is het laaghangend fruit in de mondiale energietransitie.  

http://helioscsp.com/moroccos-noor-ouarzazate-concentrated-solar-power-plant-could-power-over-one-million-homes-cnn/
http://helioscsp.com/moroccos-noor-ouarzazate-concentrated-solar-power-plant-could-power-over-one-million-homes-cnn/
https://www.ebrd.com/news/video/benban-africas-largest-solar-park-completed.html
https://www.ebrd.com/news/video/benban-africas-largest-solar-park-completed.html
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Titel amendement : Prioriteit voor blauwe waterstof 

Indieners  : Evert du Marchie van Voorthuysen, Joost Gerdes 

E-mail indiener  : voorthuysen@gezen.nl 

Lidnummer indiener : 77178 

Woordvoerder  : Evert van Voorthuysen 

Regelnummer  : 1598 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst:  

 

We schalen de productie van groene waterstof snel op. We bestemmen nieuwe windmolenparken 

op zee voor waterstof en subsidiëren meer onrendabele draaiuren.  

 

Voorgestelde tekst: 

 

We schalen de productie van klimaatneutrale waterstof snel op. Dat is blauwe waterstof, 

geproduceerd uit aardgas waarbij de vrijgekomen CO2 wordt afgevangen en in lege gasvelden wordt 

opgeslagen, en waterstof uit elektrolyse met groene stroom tijdens perioden dat er een overschot 

aan groene stroom op het Europese net is.  

 

Toelichting: 

 

DE beperkende factor in de bestrijding van de klimaatverandering is het nog steeds veel te lage 

investeringstempo in windparken en zonne-energie (en kerncentrales). De PRODUCTIE van 

klimaatneutrale elektriciteit is in Europa nog veel te laag. Dat moet eerst omhoog voordat je massaal 

gaat investeren in het VERBRUIK van groene stroom. Dus 60 GW aan wind op de Noordzee! De 

waterstofrotonde is belangrijk, maar doe het de eerste decennia vooral met blauwe waterstof, en ga 

geen kostbare windstroom hieraan verspillen. Voor een goede uitleg van groene waterstof, blauwe 

waterstof en grijze waterstof zie https://fd.nl/achtergrond/1272774/waken-voor-te-hoge-

verwachtingen-van-waterstof. 

Zie de toelichting bij amendement regel 1526. 

  

https://fd.nl/achtergrond/1272774/waken-voor-te-hoge-verwachtingen-van-waterstof
https://fd.nl/achtergrond/1272774/waken-voor-te-hoge-verwachtingen-van-waterstof
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Titel amendement : Kosten kernenergie 

Indiener  : Joost Gerdes 

E-mail indiener  : joost_g@yahoo.com 

Lidnummer indiener : 56228 

Woordvoerder  : Joost Gerdes 

Regelnummer  : 1610 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

Het is duur om energie op te wekken en het duurt zeker tien jaar om nieuwe centrales te bouwen. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

De investeringskosten zijn hoog en het duurt zeker tien jaar om nieuwe centrales te bouwen. 

 

Toelichting: 

 

Als de kerncentrale er eenmaal staat zijn de elektriciteitsproductiekosten niet hoog.   
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Titel amendement : Ruimtebeslag kernenergie is een voordeel 

Indiener  : Hans Vlemmings 

E-mail indiener  : hans_vlemmings@hotmail.com 

Lidnummer indiener : 118784 

Woordvoerder  : Hans Vlemmings 

Regelnummer  : 1612 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst:  

 

… duizenden jaren opgeslagen moet worden.  

 

Voorgestelde tekst: 

 

… duizenden jaren opgeslagen moet worden. Aan de andere kant is het ruimtebeslag van 

kerncentrales aanzienlijk minder dan voor wind en zon (behalve op daken). 

 

Toelichting: 

 

Het is evenwichtiger om ook voordelen van kernenergie te noemen. 
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Titel amendement : Kernenergie als basis (1) 

Indiener  : Henk Wabeke 

E-mail indiener  : henk.wabeke@gmail.com 

Lidnummer indiener : 089906 

Woordvoerder  : Floriske Deutman-Bodisco Massink 

Regelnummer  : 1612-1614 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

Uit diverse recente studies blijkt bovendien dat kernenergie voor Nederland niet nodig is voor een 

schoon, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Echter, uit recente studies blijkt dat een energietransitie die vooral steunt op binnenlandse zon- en 

windenergie (ook ruimtelijk) onhaalbaar is. Nederland zal moeten kiezen uit Import, Kernenergie 

en/of CCS. Met het oog op de grote klimaat-uitdagingen waar we voor staan, houden we dus een 

open vizier op ontwikkelingen in deze alternatieven. 

 

Toelichting: 

De huidige tekst is feitelijk niet correct. Over de mogelijke rol van kernenergie in de Nederlandse 

energiemix zijn verschillende rapporten verschenen met uiteenlopende conclusies.  

Een concurrerende economie kan niet volledig op wind- en zonne-energie draaien, dus andere 

energiebronnen zijn altijd nodig1. Ook blijkt uit verschillende studies2 dat een waterstof economie 

niet op overschot van wind- en zonne-energie kan draaien, voor groene waterstof is altijd een 

basislast nodig, zoals bijvoorbeeld biomassa + CCS, gas + CCS of kernenergie. Er is geen eenduidig 

bewijs dat kernenergie voor Nederland niet nodig is voor een schoon, betrouwbaar en betaalbaar 

energiesysteem.  

 
1 “Klein Land, Grote Keuzes” van DenkWerk (januari 2020). 
2 “Cost-optimal reliable power generation in a deep decarbonisation future” van Van Zuijlen et al., (november 
2019). 
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Titel amendement : Importeren van stroom uit kerncentrales 

Indiener  : Hans Vlemmings 

E-mail indiener  : hans_vlemmings@hotmail.com 

Lidnummer indiener : 118784 

Woordvoerder  : Hans Vlemmings 

Regelnummer  : 1614 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst:  

 

… betaalbaar energiesysteem.  

 

Voorgestelde tekst: 

 

… betaalbaar energiesysteem. In het beoogde energiesysteem is uitdrukkelijk import van stroom van 

kerncentrales onderdeel van de mix. 

 

Toelichting: 

 

Het is evenwichtiger om ook voordelen van kernenergie te noemen en realistisch te zijn dat we hoe 

dan ook afhankelijk zijn van kernenergie uit het buitenland. 
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Titel amendement : Kernenergie net zo behandelen als hernieuwbare energie 

Indiener  : Floriske Deutman-Bodisco Massink 

E-mail indiener  : floriske.deutman@dutchsino.com 

Lidnummer indiener : 113528 

Woordvoerder  : Floriske Deutman-Bodisco Massink 

Regelnummer  : 1618 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

Nederland zal geen subsidie verlenen voor kerncentrales, garanties leveren voor de verkoopprijs van 

kernenergie of kernenergie voorrang geven op het net. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Om een gelijk speelveld te creëren zal Nederland aanvragen voor nieuwe kerncentrales net zo 

behandelen als andere CO2-vrije energiebronnen. 

 

Toelichting: 

Klimaatverandering tegengaan is misschien wel de grootste uitdaging van onze tijd. Om in 2050 

klimaatneutraal te kunnen zijn kunnen we het ons niet veroorloven om bepaalde technologieën op 

voorhand uit te sluiten of achter te stellen. 

Een concurrerende (waterstof-)economie kan niet volledig op wind- en zonne-energie draaien3, dus 

andere energiebronnen zijn altijd nodig.  

Kernenergie 

- Kan uitstekend als basislast dienen voor een waterstofeconomie ofwel als achtervang voor 

hernieuwbare bronnen  

- Is veilig en CO2-vrij 

- Heeft een zeer laag ruimtebeslag 

- Verkleint de afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen 

is een kennisintensieve sector en daarmee goed voor Nederland als kennisland. 
 
 

 

  

 
3 “Cost-optimal reliable power generation in a deep decarbonisation future” van Van Zuijlen et al., (november 
2019) 
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Titel amendement : Kernenergie als basis (2) 

Indiener  : Henk Wabeke 

E-mail indiener  : henk.wabeke@gmail.com 

Lidnummer indiener : 089906 

Woordvoerder  : Floriske Deutman-Bodisco Massink 

Regelnummer  : 1619 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

• Nederland steunt verder onderzoek naar het concept van kernenergie in combinatie met 

waterstofproductie, wat een oplossing zou kunnen bieden aan de opvang van pieken en dalen en 

de vraag naar groene waterstof. 

 

Toelichting: 

 

Nederland zal moeten kiezen tussen Import van energie, fossiel met CO2-afvang (CCS) en/of 

kernenergie. Import heeft geopolitieke gevaren, en CCS is puur een kostenpost en een technologie 

die zeer veel extra energie vereist en nog grote onzekerheden kent voor wat betreft de 

ondergrondse risico’s. Kernenergie, zeker in combinatie met de productie van groene waterstof, is 

een sterk concept dat steun en studie vereist. 
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Titel amendement : Koelte toevoegen aan titel paragraaf 

Indiener  : Jan Engels 

E-mail indiener  : jan.engels@kpnmail.nl 

Lidnummer indiener : 53317 

Woordvoerder  : Jan Engels 

Regelnummer  : 1623 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst:  

 

Schone en betaalbare warmte 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Schone en betaalbare warmte en koelte 

 

Toelichting: 

 

Het energieverbruik tijdens een hittegolf ligt 30% hoger dan normaal. Door koeling. Het IAE 

concludeert (2019): “koeling is een cruciale blinde vlek in het huidige klimaatdebat”. Vanuit 

elektriciteitsgebruik. Maatregel één in Drawdown? Koelmiddelen (want: broeikasgassen). 

De klimaatverandering begint net. De verkoop van airco’s begint net. Huizen isoleren we steeds 

beter: dan gaat de warmtevraag sterk omlaag, en de koeltebehoefte sterk omhoog. Ons veranderend 

klimaat zorgt dus voor een wezenlijke verandering van onze energiebehoefte: een paradigma-shift.  

Koeling en verwarming dient integraal benaderd te worden om verkeerde investeringen te 

voorkomen. Er is steeds meer warmte beschikbaar, laten we daarom investeren in warmteopslag.  
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Titel amendement : Onderkennen belang koeltebehoefte 

Indiener  : Jan Engels 

E-mail indiener  : jan.engels@kpnmail.nl 

Lidnummer indiener : 53317 

Woordvoerder  : Jan Engels 

Regelnummer  : 1627 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst:  

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Door het veranderend klimaat neemt de koeltebehoefte sterk toe. Warmte en koeling gaan we als 

integrale opgave benaderen. 

 

Toelichting: 

 

Het energieverbruik tijdens een hittegolf ligt 30% hoger dan normaal. Door koeling. Het IAE 

concludeert (2019): “koeling is een cruciale blinde vlek in het huidige klimaatdebat”. Vanuit 

elektriciteitsgebruik. Maatregel één in Drawdown? Koelmiddelen (want: broeikasgassen). 

De klimaatverandering begint net. De verkoop van airco’s begint net. Huizen isoleren we steeds 

beter: dan gaat de warmtevraag sterk omlaag, en de koeltebehoefte sterk omhoog. Ons veranderend 

klimaat zorgt dus voor een wezenlijke verandering van onze energiebehoefte: een paradigma-shift.  

Koeling en verwarming dient integraal benaderd te worden om verkeerde investeringen te 

voorkomen. Er is steeds meer warmte beschikbaar, laten we daarom investeren in warmteopslag. 
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Titel amendement : Subsidie voor huisisolatie 

Indiener  : Lennart van Doremalen 

E-mail indiener  : lvrvd@hotmail.com  

Lidnummer indiener : 114077 

Woordvoerder  : Lennart van Doremalen 

Regelnummer  : 1631 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Om isolatie van woningen te stimuleren behouden we de Subsidie energiebesparing eigen huis 

(SEEH) voor woningeigenaars en VvE’s. We kijken naar mogelijkheden om de subsidiebedragen per 

verduurzamingsmaatregel te verhogen zodat deze betaalbaarder worden. 

 

Toelichting: 

 

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is een belangrijke stimulans om te verduurzamen 

voor woningeigenaars en VvE’s. Deze wordt nu niet genoemd in het programma. Zelfs met de huidige 

subsidie zijn verduurzamingsmaatregelen vaak nog te duur daarom is het goed om te kijken naar 

ruimte om deze subsidie te verhogen. 
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Titel amendement : Aardgas (2) 

Indiener  : Sijmen Duineveld 

E-mail indiener  : saduineveld@hotmail.com  

Lidnummer indiener : 127503 

Woordvoerder  : Sijmen Duineveld 

Regelnummer  : 1632 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

 

Huidige tekst: 

 

Voorgestelde tekst: 

 

• Om ook op koude dagen zonder zon of wind nog voldoende warmte te kunnen opwekken, kan 

aardgas voorlopig nog goed gebruikt worden. Indien geen warmtenet aanwezig is, sluiten we 

woningen daarom niet van het aardgas af. We stimuleren juist de overstap naar hybride 

warmtepompen en laten Cv-ketels zoveel mogelijk hangen. Zo kan de energievoorziening 

gegarandeerd blijven, maar kunnen kolencentrales, hier of in het buitenland, gesloten worden.  

 

Toelichting:  

 

Aardgas is prima als back-up voor koude dagen zonder wind of zon. Zonder die back-up dienen veel 

gas- en of kolencentrales aangehouden te worden voor de energievoorziening op koude dagen 

zonder wind of zon. Gascentrales hebben bovendien een lager rendement (60%) dan een HR Cv-ketel 

(95%). Om die reden stimuleren we hybride warmtepompen stimuleren en laten reeds aanwezige Cv-

ketels hangen indien een warmtepomp wordt aangeschaft. 

 

Noot: let op consistentie met regel 1625 “Onze huizen gaan ook van het aardgas af”, regel 1635 

“Daar staat tegenover dat gemeenten een redelijke einddatum stellen voor wanneer de gaskraan 

dicht gaat.” 
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Titel amendement : Warmte- en koelteplannen 

Indiener  : Jan Engels 

E-mail indiener  : jan.engels@kpnmail.nl 

Lidnummer indiener : 53317 

Woordvoerder  : Jan Engels 

Regelnummer  : 1632-1634 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst:  

 

Gemeenten geven in hun warmteplannen duidelijkheid aan aan de bewoners welke schone warmte-

oplossing (van warmtepomp tot warmtenet) het meest geschikt is en wanneer daarnaar wordt 

overgegaan.  

 

Voorgestelde tekst: 

 

Gemeenten gaan werken aan warmte- en koelteplannen. Daarin geven ze duidelijk aan de bewoners 

welke schone warmte- en koelte-oplossing (van warmtepomp tot warmte- en koeltenet) het meest 

geschikt is en wanneer daarnaar wordt overgegaan. 

 

Toelichting: 

 

Het energieverbruik tijdens een hittegolf ligt 30% hoger dan normaal. Door koeling. Het IAE 

concludeert (2019): “koeling is een cruciale blinde vlek in het huidige klimaatdebat”. Vanuit 

elektriciteitsgebruik. Maatregel één in Drawdown? Koelmiddelen (want: broeikasgassen). 

De klimaatverandering begint net. De verkoop van airco’s begint net. Huizen isoleren we steeds 

beter: dan gaat de warmtevraag sterk omlaag, en de koeltebehoefte sterk omhoog. Ons veranderend 

klimaat zorgt dus voor een wezenlijke verandering van onze energiebehoefte: een paradigma-shift.  

Koeling en verwarming dient integraal benaderd te worden om verkeerde investeringen te 
voorkomen. Er is steeds meer warmte beschikbaar, laten we daarom investeren in warmteopslag.  
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Titel amendement : Aardgas (3a) 

Indiener  : Sijmen Duineveld 

E-mail indiener  : saduineveld@hotmail.com  

Lidnummer indiener : 127503 

Woordvoerder  : Sijmen Duineveld 

Regelnummer  : 1632 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

Gemeenten geven in hun warmteplannen duidelijkheid aan aan de bewoners welke schone warmte-

oplossing (van warmtepomp tot warmtenet) het meest geschikt is en wanneer daarnaar wordt 

overgegaan. Bewoners worden ondersteund met informatie, subsidies en leningen uit het 

Warmtefonds. Daar staat tegenover dat gemeenten een redelijke einddatum stellen voor wanneer 

de gaskraan dicht gaat.  

 

Voorgestelde tekst: 

 

Gemeenten geven in hun warmteplannen aan de bewoners duidelijk aan welke schone warmte-

oplossing (van warmtepomp tot warmtenet) het meest geschikt is. Bewoners worden ondersteund 

met informatie, subsidies en leningen uit het Warmtefonds. Indien overgestapt wordt op een 

warmtenet, stelt de gemeente een redelijke einddatum voor wanneer de gaskraan dicht gaat. 

 

 

Toelichting: 

 

Alleen afsluiten van aardgas indien warmtenet wordt aangelegd. Zonder warmtenet is aardgas 

namelijk prima als back-up voor koude dagen zonder wind of zon. Zonder die back-up dienen veel 

gas- en of kolencentrales aangehouden te worden voor de energievoorziening op koude dagen 

zonder wind of zon. We dienen dus pas van het aardgas af te gaan als duurzame energie ook 

beschikbaar is op dagen zonder win of zon. Het duurt nog jaren voor we zover zijn. 
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Titel amendement : Aardgas (3b) 

Indiener  : Sijmen Duineveld 

E-mail indiener  : saduineveld@hotmail.com  

Lidnummer indiener : 127503 

Woordvoerder  : Sijmen Duineveld 

Regelnummer  : 1635 

Doel amendement : Schrappen van tekst 

 

Huidige tekst: 

 

Daar staat tegenover dat gemeenten een redelijke einddatum stellen voor wanneer de gaskraan 

dicht gaat. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Schrappen. 

 

Toelichting: 

 

Alleen afsluiten van aardgas indien warmtenet wordt aangelegd, dus algemene uitspraak dat 

gemeenten de gaskraan dicht moeten draaien is ongepast. 

Zonder warmtenet is aardgas namelijk prima als back-up voor koude dagen zonder wind of zon. 

Zonder die back-up dienen heel veel gas- en of kolencentrales aangehouden te worden voor de 

energievoorziening op koude dagen zonder wind of zon. We dienen dus pas van het aardgas af te 

gaan als duurzame energie ook beschikbaar is op dagen zonder win of zon. Het duurt nog jaren voor 

we zover zijn. 

 
 
Indien 1632 Aardgas (3a) wordt aangenomen vervalt 1635 Aardgas (3b)  
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Titel amendement : Aardgas (4) 

Indiener  : Sijmen Duineveld 

E-mail indiener  : saduineveld@hotmail.com  

Lidnummer indiener : 127503 

Woordvoerder  : Sijmen Duineveld 

Regelnummer  : 1646 

Doel amendement : Schrappen van tekst 

 

Huidige tekst: 

 

Alleen voor bepaalde oude stadswijken waar alternatieven onbetaalbaar zijn, staan we toe om over 

te schakelen op schoon gas of hybride warmtepompen. Gemeenten moeten voor die keuze 

goedkeuring vragen bij de minister. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Schrappen. 

 

Toelichting: 

 

Aardgas is in het algemeen prima als back-up voor koude dagen zonder wind of zon.  

Zonder die back-up dienen veel gas- en of kolencentrales aangehouden te worden voor de 

energievoorziening op koude dagen zonder wind of zon. Gascentrales hebben bovendien een lager 

rendement (60%) dan een HR Cv-ketel (95%).  
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Titel amendement : Warmte- en koudeopslag 

Indiener  : Jan Engels 

E-mail indiener  : jan.engels@kpnmail.nl 

Lidnummer indiener : 53317 

Woordvoerder  : Jan Engels 

Regelnummer  : 1646 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst:  

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

• Door de klimaatverandering is er in woningen en kantoren steeds meer warmte over. We willen 

stevig inzetten op warmte- en koudeopslag. Zo voorkomen we dat er in warme perioden veel 

onnodige energie nodig is voor koeling, en benutten we die warmte voor de koudere perioden. 

 

Toelichting: 

 

Het energieverbruik tijdens een hittegolf ligt 30% hoger dan normaal. Door koeling. Het IAE 

concludeert (2019): “koeling is een cruciale blinde vlek in het huidige klimaatdebat”. Vanuit 

elektriciteitsgebruik. Maatregel één in Drawdown? Koelmiddelen (want: broeikasgassen). 

De klimaatverandering begint net. De verkoop van airco’s begint net. Huizen isoleren we steeds 

beter: dan gaat de warmtevraag sterk omlaag, en de koeltebehoefte sterk omhoog. Ons veranderend 

klimaat zorgt dus voor een wezenlijke verandering van onze energiebehoefte: een paradigma-shift.  

Koeling en verwarming dient integraal benaderd te worden om verkeerde investeringen te 
voorkomen. Er is steeds meer warmte beschikbaar, laten we daarom investeren in warmteopslag.  
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Titel amendement : Hybride warmtepompen 

Indiener  : Joost Gerdes 

E-mail indiener  : joost_g@yahoo.com 

Lidnummer indiener : 56228 

Woordvoerder  : Joost Gerdes 

Regelnummer  : 1646 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

Alleen voor bepaalde oude stadswijken waar alternatieven onbetaalbaar zijn, staan we toe om over 

te schakelen op schoon gas of hybride warmtepompen. Gemeenten moeten voor die keuze 

goedkeuring vragen bij de minister. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Schoon gas wordt zoveel mogelijk ingezet in bepaalde oude stadswijken waar alternatieven 

onbetaalbaar zijn. Hybride warmtepompen kunnen in die wijken zorgen voor verdere 

emissiereductie, maar ze zijn ook een goede optie voor snelle emissiereductie in wijken die nog niet 

van het aardgas af gaan en waar mensen wel hun cv-ketel moeten vervangen. Het houdt opties open 

voor een mogelijk groter dan verwachtte beschikbaarheid van hernieuwbare gassen in de toekomst.  

 

Toelichting: 

 

Hybride warmtepompen zorgen op dit moment voor een emissiereductie van 20%. Dat komt doordat 

het gasverbruik halveert terwijl het elektriciteitsverbruik met 2000 kWh per jaar stijgt (zie 

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-

warm-water/hybride-warmtepomp/). Omdat de CO2-uitstoot van elektriciteit de komende jaren zeer 

snel daalt zal ook de emissiereductie door de inzet van hybride warmtepompen op aardgas en 

elektriciteit de 50% naderen. Het is ook van belang voor de consistentie, zie regel 1653: “Nieuwe 

ketels moeten ten minste hybride zijn.”   

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/hybride-warmtepomp/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/hybride-warmtepomp/
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Titel amendement : Betaalbare energiebespaarlening 

Indiener  : Lennart van Doremalen 

E-mail indiener  : lvrvd@hotmail.com  

Lidnummer indiener : 114077 

Woordvoerder  : Lennart van Doremalen 

Regelnummer  : 1648 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Om verduurzaming betaalbaar te maken voor woningeigenaars en VvE’s maken we de 

energiebespaarlening met een looptijd van 30 jaar beschikbaar voor alle individuele 

verduurzamingsmaatregelen. Hierbij proberen we de rente zo laag mogelijk te maken. Zo kunnen 

woningeigenaars en VvE’s met een beperkt budget ook verduurzamen en profiteren van een lage 

energierekening. 

 

Toelichting: 

 

De energiebespaarlening met een looptijd van 30 jaar is nu alleen beschikbaar voor VvE’s die kiezen 

voor een zeer energiezuinig pakket. Dat is een duur pakket met hoge maandlasten. Door langere 

looptijden mogelijk te maken voor individuele maatregelen kunnen woningeigenaars en VvE’s kiezen 

voor de maatregelen waarmee ze het meeste besparen zonder bang te zijn dat ze de maandlasten 

niet meer kunnen betalen. 
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Titel amendement : Geen tegenwerking verduurzaming woningcorporaties 

Indiener  : Lennart van Doremalen 

E-mail indiener  : lvrvd@hotmail.com  

Lidnummer indiener : 114077 

Woordvoerder  : Lennart van Doremalen 

Regelnummer  : 1654 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Woningcorporaties kunnen een significant deel van het stemrecht in een VvE in handen hebben. Het 

komt nu voor dat woningcorporaties verduurzaming tegenhouden terwijl de rest van de VvE leden 

voor verduurzaming is. Daarom willen we dat woningcorporaties verplicht worden mee te werken 

wanneer tenminste de helft van de overige VvE leden voor verduurzaming stemt. 

 

Toelichting: 

 

Dit speelt bij veel complexen in onze wijk en vermoedelijk op meer plaatsen door het land. De 

individuele VvE leden zijn voor verduurzaming maar de woningcorporatie houdt verduurzaming 

tegen. Dat is niet wenselijk dus moeten we dit aanpakken. 
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Titel amendement : Aardgasleidingen 

Indiener  : Sijmen Duineveld 

E-mail indiener  : saduineveld@hotmail.com  

Lidnummer indiener : 127503 

Woordvoerder  : Sijmen Duineveld 

Regelnummer  : 1655 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst  

 

Huidige tekst: 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

We wijzigen de wet, zodat ongebruikte aardgasleidingen niet meer verwijderd hoeven te worden.  

 

 

Toelichting: 

 

Deze wetgeving is verouderd. Het is niet meer nodig om aardgasleidingen die niet meer gebruikt 

worden te verwijderen. Met deze wetswijzigingen voorkomen we dat de aardgasinfrastructuur 

vernietigd wordt, terwijl die later nog goed gebruikt kan worden voor het vervoer van groene gassen, 

zoals waterstof. 
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Titel amendement : Geen beperkingen op aanleg betere OV-verbindingen 

Indiener  : Caroline de Jong-Boon 

E-mail indiener  : dejongboon@gmx.net 

Lidnummer indiener : 44904 

Woordvoerder  : Caroline de Jong 

Regelnummer  : 1681-1682 

Doel amendement : Schrappen van tekst 

 

Huidige tekst: 

 

Hier zorgen we dat nieuwe wijken een goede OV-aansluiting hebben en er geen nieuwe (OV-) 

verbindingen worden aangelegd zonder combinatie met nieuwbouw. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Hier zorgen we dat nieuwe wijken een goede OV-aansluiting hebben. 

 

Toelichting: 

 

“Hier zorgen we dat nieuwe wijken een goede OV-aansluiting hebben” is voldoende, de daarop 

volgende zin is overbodig. Die sluit namelijk uit dat er nieuwe verbindingen komen in bestaande 

gebieden, verbindingen die een verbetering vormen omdat ze sneller zijn (metro), of verbindingen 

waar deze nu ontbreken. 
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Titel amendement : Recreatie niet ten koste van natuur 

Indiener  : Caroline de Jong-Boon 

E-mail indiener  : dejongboon@gmx.net 

Lidnummer indiener : 44904 

Woordvoerder  : Caroline de Jong 

Regelnummer  : 1699 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst   

 

Huidige tekst: 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

We waken ervoor dat recreatie niet ten koste gaat van natuur. 

 

Toelichting: 

 

Na: …kunt komen.”  Onlangs zijn in het Natura 2000 gebied Meijendel aan de rand van Den Haag een 

aantal onnodige nieuwe paden voorgesteld die een ernstige bedreiging zouden vormen voor de 

natuur. Natuur die een Natura 2000 gebied juist beoogt te beschermen. Gelukkig is het voorstel 

ingetrokken, maar waakzaamheid blijft geboden. Ook elders in het land zijn voorbeelden. Belangrijk 

bijv. te zoneren, recreatie aan de randen te houden, waardoor rust voor de natuur in de kern van een  

gebied wordt behouden. 
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Titel amendement : Duurzaamheidheffing op vlees dubbel 

Indiener  : Guido Israels 

E-mail indiener  : guido.israels@gmail.com 

Lidnummer indiener : 118484 

Woordvoerder  : Monique Zwetsloot / Guido Israels 

Regelnummer  : 1900 

Doel amendement : Schrappen van tekst 

 

 

Huidige tekst: 

We voeren een verbruiksbelasting op vlees in. Met de opbrengsten stimuleren we de transitie naar 

kringlooplandbouw en een gezond voedingspatroon door stimulering van schoolfruit en gezonde 

schoollunches. 

 

Voorgestelde tekst: 

Schrappen 

 

Toelichting: 

 

Dubbel met 1029. 
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Titel amendement : Specifieke grondstoffen en monitoring circulaire economie 

Indiener  : Guido Israels 

E-mail indiener  : guido.israels@gmail.com 

Lidnummer indiener : 118484 

Woordvoerder  : Monique Zwetsloot / Guido Israels 

Regelnummer  : 2106 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

 

Huidige tekst: 

 

Voorgestelde tekst: 

● Meer aandacht voor specifieke grondstoffen, waarvan verwacht wordt dat ze snel op raken, zoals 

bijzondere metalen. 

● Om de doelen te halen zal grondstoffenwinning, -import, -export en -gebruik nog meer moeten 

worden gemonitord. 

 

Toelichting: 

 

Belangrijke prioriteiten op gebied van circulaire economie die nu in programma ontbreken. 
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Titel amendement : Circulaire economie 

Indiener  : Marlise Vroom 

E-mail indiener  : marlise.vroom@xs4all.nl 

Lidnummer indiener : 113496 

Woordvoerder  : Marlise Vroom 

Regelnummer  : 2106 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

• We stimuleren onderzoek naar verruiming van wet- en regelgeving voor hergebruik van 

voedselafval van bedrijven, instellingen en horeca. 

 

Toelichting: 

 

Voedselafval vanuit bedrijven, instellingen en horeca mag niet nu wettelijk niet worden hergebruikt 

en wordt verbrand/als grijs afval beschouwd. Onderzoek kan uitwijzen of en zo ja welke 

mogelijkheden zijn om dat voedselafval te hergebruiken.  
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Titel amendement : Stimuleren van circulair ondernemerschap 

Indiener  : Frank Nouws 

E-mail indiener  : fnouws@gmail.com 

Lidnummer indiener : 069395 

Woordvoerder  : Frank Nouws 

Regelnummer  : 2108 - 2111 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

We hebben in Nederland al een sterke traditie van recyclen. En voor bijvoorbeeld auto’s vinden we 

onderhoud en reparaties de normaalste zaak van de wereld. We willen onze economie nog sterker 

en schoner maken. Door een effectieve handel in hergebruikte materialen te stimuleren. Door 

circulair ontwerpen de norm te maken. En door circulaire verdienmodellen te omarmen 

 

Voorgestelde tekst: 

 

We hebben in Nederland al een sterke traditie van recyclen. En voor bijvoorbeeld auto’s vinden we 

onderhoud en reparaties de normaalste zaak van de wereld. Er kan echter veel meer om onze 

economie sterker en schoner maken. Door een effectieve handel in hergebruikte effectief hergebruik 

van materialen te stimuleren. Door circulair ontwerpen de norm te maken. En door circulaire 

verdienmodellen te omarmen. 

Toelichting: 

 

De eerste toevoeging “Er kan echter veel meer om” maakt een betere brug van de eerste twee 

zinnen naar de het tweede gedeelte. Ofwel: we doen al een hoop, maar er kan veel meer. 

Een aantal onderliggende punten gaan over het stimuleren van het hergebruik van materialen en  

niet, op een na, specifiek over een effectieve handel ervan.  

Tevens kun je pas spreken over hergebruik van materialen als dit hergebruik daadwerkelijk heeft 

plaatsgevonden, ofwel nadat het verhandeld is. 
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Titel amendement : Marktplaats voor materialen 

Indiener  : Frank Nouws 

E-mail indiener  : fnouws@gmail.com 

Lidnummer indiener : 069395 

Woordvoerder  : Frank Nouws 

Regelnummer  : 2122 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

We organiseren een marktplaats voor materialen. Door inkopers te koppelen aan restproducten 

ontstaat er een economische prikkel om herbruikbaar te werk te gaan. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Wij steunen het realiseren van (virtuele) marktplaatsen voor materialen en restproducten. 

Hierdoor worden aanbieders en afnemers op een efficiënte wijze aan elkaar gekoppeld. 

 

Toelichting: 

 

Eén van de pijlers van een circulaire economie is inderdaad het inzetten van restproducten en 

materialen die elders vrij komen. Het koppelen van partijen om deze stromen beter te benutten kan 

op diverse manieren. Marktplaatsen zijn er daar een van. In het bedrijfsleven zijn reeds diverse 

initiatieven op dit gebied. Overheden kunnen hier beter in participeren en faciliteren dan zelf 

initiëren. Tevens zijn inkopers hierin niet meer dan een betrokkene bij afnemende partijen.  

Op het niveau van dit VKP is het beter te spreken over aanbieders en afnemers. 
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Titel amendement : Circulair Inkopen 

Indiener  : Sybren Bosch 

E-mail indiener  : sybrenbosch@gmail.com 

Lidnummer indiener : 126652 

Woordvoerder  : Sybren Bosch 

Regelnummer  : 2141-2144 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst  

 

Huidige tekst: 

 

We willen dat gemeenten en hun deelnemingen, provincies, waterschappen en het Rijk vanaf 2025 

de helft van hun inkoop circulair maken. Hiervoor ontwikkelt het Rijk een handleiding en jaarlijkse 

standaarden.  

 

Voorgestelde tekst: 

 

We willen dat gemeenten en hun deelnemingen, provincies, waterschappen en het Rijk structureel 

circulaire principes toe gaan passen in hun aanbestedingen. Daarbij passen we de Aanbestedingswet 

aan om sterker te sturen op het realiseren van maatschappelijke doelstellingen bij het uitgeven van 

publiek geld.  

 

Toelichting: 

 

Vanuit persoonlijke expertise en werkzaamheden heb ik veel ervaring op het gebied van circulair 

inkopen. Het sturen op 'de mate van circulariteit' van een inkooptraject ("de helft van hun inkoop 

circulair maken") zorgt voor veel onduidelijkheid en definitiediscussies, en helpt inhoudelijk weinig 

versnellen. 

 

Het gaat om het toepassen van circulaire principes in aanbestedingen: levensduurverlenging, 

demontabiliteit van producten, afspraken over retourname, etc. De voornaamste barrière daarbij is 

dat de Aanbestedingswet primair stuurt op Rechtmatigheid, en Doelmatigheid (het bereiken van 

maatschappelijke doelen bij het uitgeven van publiek geld) slechts een van de nevendoelen is. Het 

voorstel is daarom om de Aanbestedingswet aan te scherpen.  
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Titel amendement : Circulair Inkopen 

Indiener  : Sybren Bosch 

E-mail indiener  : sybrenbosch@gmail.com 

Lidnummer indiener : 126652 

Woordvoerder  : Sybren Bosch 

Regelnummer  : 2161 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

We stellen voor alle publieke inkopen van fysieke producten eisen rondom milieu-impact en 

materiaalsamenstelling. Op die manier kunnen we op termijn toewerken naar effectmonitoring. 

 

Toelichting: 

 

Het sturen op de maatschappelijke impact van inkoop is op dit moment vaak nog niet mogelijk. In de 

bouw en de GWW is het gebruikelijk om milieu-informatie aan te leveren bij realisatie en kan daarop 

gestuurd worden, in veel andere productgroepen - zoals ICT, kleding of schoonmaakproducten - is 

dat het nog niet het geval. Het stellen van informatie-eisen bij kleine aanbestedingen, veelal door 

kleine overheden, wordt vaak gezien als niet proportioneel. Door deze eisen structureel in alle 

publieke aanbestedingen mee te nemen, gaan marktpartijen hier ook structureel mee aan de slag en 

wordt het op termijn mogelijk om goede effectmonitoring vorm te geven. 
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Titel amendement : Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 

Indiener  : Frank Nouws 

E-mail indiener  : fnouws@gmail.com 

Lidnummer indiener : 069395 

Woordvoerder  : Frank Nouws 

Regelnummer  : 2161 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

 

Huidige tekst: 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

• Daar waar nodig moet het aantal producten dat valt onder de zgn. uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid worden uitgebreid. Hierdoor worden de kosten van de 

afvalverwerking verhaald op de producent van het product. 

 

Toelichting: 

 

Wij zien dit als een waardevolle toevoeging op de bovenliggende punten. 
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Titel amendement : Post-me-niet-register 

Indiener  : Melanie Oderwald 

E-mail indiener  : Melanie.Oderwald@D66Delft.nl 

Lidnummer indiener : 080474 

Woordvoerder  : Melanie Oderwald 

Regelnummer  : 2161 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst  

 

Huidige tekst: 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

We maken een post-me-niet-register zodat organisaties geen brieven op naam kunnen versturen als 

je dat als consument niet wilt.  

 

Toelichting: 

 

Veel gemeenten zijn aan de slag om de hoeveelheid papier in je brievenbus aan te pakken met 

nieuwe brievenbusstickers voor ongeadresseerd reclamemateriaal. Aan brieven van bijvoorbeeld 

loterijen die op naam staan kunnen de gemeenten en consumenten niets aan doen. De landelijke 

overheid kan hier regels voor maken zodat er voor post net zoiets komt al het bel-me-niet-register.  
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Titel amendement : Bindend correctief referendum 

Indiener  : Joost Gerdes 

E-mail indiener  : joost_g@yahoo.com 

Lidnummer indiener : 56228 

Woordvoerder  : Joost Gerdes 

Regelnummer  : 2545 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Er worden wel voorwaarden opgelegd, zoals een opkomstdrempel, een uitkomstdrempel van ruim 

boven de 50%, of bij voorkeur dat het voorstel waarover gestemd wordt is opgesteld door een 

burgerforum zodat de gevolgen van de voorliggende keuzen goed doordacht zijn. 

 

Toelichting: 

 

Referenda kunnen snel ontaarden in het voorleggen van ondoordachte keuzen en zijn vatbaar voor 

populistische ophitserij. Dat kan worden voorkomen door een representatieve groep burgers onder 

leiding van experts doordachte keuzemogelijkheden te laten opstellen. 
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Titel amendement : Zelfbeschikking en keuzevrijheid achter de voordeur 

Indiener  : Karel Dekker, Remko Zuidema, Theo Fambach 

E-mail indiener  : karel@decco.net 

Lidnummer indiener : 3800 

Woordvoerder  : Karel Dekker 

Regelnummer  : 2583 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Achter de voordeur krijgen bewoners vanuit hun diversiteit een zekere mate van zelfbeschikking en 

keuzevrijheid in indeling en uitrusting van hun woning, ook bij huurwoningen. 

 

Toelichting: 

 

In het D66 programma is ruimte geven en de verantwoordelijk zoveel mogelijk bij de mensen zelf 

leggen een belangrijk uitgangspunt. Dit houdt niet op bij de voordeur. 

Juist in hun directe woonomgeving en dus achter de voordeur is een grote behoefte van bewoners 

meer zeggenschap te krijgen over hun eigen domein. 

Het uitgangspunt “Boss behind the frontdoor” is reeds toegepast is een groot Europees project voor 

na-oorlogse woonwijken met huurwoningen “SUREURO” in 7 EU landen.. 
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Titel amendement : Zonnecentrales en groene waterstof in Caribisch Nederland 

Indiener  : Evert du Marchie van Voorthuysen 

E-mail indiener  : voorthuysen@gezen.nl 

Lidnummer indiener : 77178 

Woordvoerder  : Evert van Voorthuysen 

Regelnummer  : 2735 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst:  

 

Het investeringsfonds Invest-NL kan ingezet worden voor investeringen in duurzaamheid en 

innovatie op Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de BES-eilanden, zodat ze minder afhankelijk zijn van 

de petrochemische industrie  

 

Voorgestelde tekst: 

 

Het investeringsfonds Invest-NL en het nieuwe Nationaal Groeifonds  worden ingezet voor de bouw 

van zonnecentrales en windparken op Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de BES-eilanden, waardoor 

de eilanden vanaf 2025 volledig op groene stroom draaien. Vervolgens worden er fabrieken gebouwd 

voor de productie van groene waterstof en synthetische brandstoffen voor de wereldmarkt.  

 

Toelichting: 

 

Het CO2-effect van deze investeringen is groot , want de centrales draaien aldaar nu op olie. Het 

moet, en kan snel, zodat daarna op de terreinen van de zieltogende olieraffinaderijen een moderne 

waterstofindustrie kan worden gevestigd en ook vloeibare zonnebrandstoffen kunnen worden 

geproduceerd. Dit plan is perfect voor de werkgelegenheid. Met deze actie kunnen de verstoorde 

financiële verhoudingen binnen het Koninkrijk eindelijk hersteld worden.  
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Titel amendement : Gezondheid is meer dan zorg 1  

Indiener  : Marlise Vroom / voedselwerkgroep voeding 

E-mail indiener  : marlise.vroom@xs4all.nl 

Lidnummer indiener : 113496 

Woordvoerder  : Marlise Vroom 

Regelnummer  : 3082 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

• We stimuleren gezonde leefstijl onder (aankomende) ouders en gezonde baby- en 

kinderprodukten 

 

Toelichting: 

 

Gezonde leefstijl is belangrijk voor- en tijdens de zwangerschap voor de gezondheid van het kind en 

dat geldt ook voor gezond eten van baby’s en kinderen.  Helaas is op dit moment 75% van de 

kinderproducten die in de supermarkt wordt verkocht ongezond (bron Foodwatch). Dit amendement 

wil hier verandering in aanbrengen door gezonde leefstijl evenals meer gezonde producten te 

stimuleren.  
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Titel amendement : Gezondheid is meer dan zorg 2  

Indiener  : Marlise Vroom / voedselwerkgroep voeding 

E-mail indiener  : marlise.vroom@xs4all.nl 

Lidnummer indiener : 113496 

Woordvoerder  : Marlise Vroom 

Regelnummer  : 3091 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst: 

 

Huidige tekst: 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

En we voeren voor andere suikerhoudende producten ook een suikertaks in.  

 

Toelichting: 

 

Aan heel veel producten wordt suiker toegevoegd. Suiker bevat veel calorieën en werkt verslavend 

en is een van de oorzaken van diabetes en andere ziekten. De suikertaks is bedoeld om deze 

ongezonde producten duurder te maken. 
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Titel amendement : Gezondheid is meer dan zorg 3  

Indiener  : Marlise Vroom / voedselwerkgroep voeding 

E-mail indiener  : marlise.vroom@xs4all.nl 

Lidnummer indiener : 113496 

Woordvoerder  : Marlise Vroom 

Regelnummer  : na regel 3091 (1) 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

• We maken groenten en fruit goedkoper en toegankelijker voor iedereen.  

 

Toelichting: 

 

Het eten van groenten en fruit is belangrijk voor onze gezondheid. In praktijk eten we er te weinig 

van (zeker groenten). We willen het eten van groenten en fruit bevorderen en ook bereikbaar maken 

voor mensen met een smalle beurs.  
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Titel amendement : Gezondheid is meer dan zorg 4  

Indiener  : Marlise Vroom / voedselwerkgroep voeding 

E-mail indiener  : marlise.vroom@xs4all.nl 

Lidnummer indiener : 113496 

Woordvoerder  : Marlise Vroom 

Regelnummer  : na regel 3091 (2) 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

• We stimuleren een voedselomgeving die het makkelijk en aantrekkelijk maakt om gezonde en 

duurzame voeding te kopen. 

 

Toelichting: 

 

Hiermee bedoelen we enerzijds gezonde en aantrekkelijke (school)kantines, bedrijfsrestaurants en 

gezonde maaltijden in ziekenhuizen en instellingen en anderzijds het stimuleren van gezonder en 

duurzaam voedsel in de omgeving zoals op stations, fastfoodrestaurants, in winkelstraten, 

benzinestations, supermarkten etc.  
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Titel amendement : Gezondheid is meer dan zorg 5  

Indiener  : Marlise Vroom / voedselwerkgroep voeding 

E-mail indiener  : marlise.vroom@xs4all.nl 

Lidnummer indiener : 113496 

Woordvoerder  : Marlise Vroom 

Regelnummer  : na regel 3091 (3) 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

• We stimuleren voedseleducatie en het aanleren van voedselvaardigheden van jong tot oud. 

 

Toelichting: 

 

Wat je eet beïnvloedt je gezondheid. Om gezond te kunnen eten moet je weten wat gezond eten is, 

waar je eten vandaan komt en wordt geproduceerd en hoe je het kunt klaarmaken.  
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Titel amendement : Gezondheid is meer dan zorg 6  

Indiener  : Marlise Vroom / voedselwerkgroep voeding 

E-mail indiener  : marlise.vroom@xs4all.nl 

Lidnummer indiener : 113496 

Woordvoerder  : Marlise Vroom 

Regelnummer  : na regel 3091 (4) 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

• We stimuleren moes- en stadstuinen en korte ketens. 

 

Toelichting: 

 

In moes- en stadstuinen zie en ervaar je waar je eten vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd. 

In Amsterdam zijn er hele goede ervaringen met moestuinen in het onderwijs. Korte ketens zorgen 

voor meer verbinding tussen boer-burger en tussen platteland en de stad en zijn ook goed voor 

verdienvermogen van boeren in de buurt.  
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Titel amendement : Gezondheid is meer dan zorg 7  

Indiener  : Marlise Vroom / voedselwerkgroep voeding  

E-mail indiener  : marlise.vroom@xs4all.nl 

Lidnummer indiener : 113496 

Woordvoerder  : Marlise Vroom 

Regelnummer  : na regel 3091 (5) 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

• We bevorderen het aanbieden van verse producten door voedselbanken. 

 

Toelichting: 

 

Bij een voedselbank kun je alleen terecht als je geen geld meer voor hebt om je eigen voedsel te 

kopen.  Het voedsel van de voedselbanken bevat nauwelijks verse producten. Vrijwel alle producten 

zijn verpakt en vaak ook bewerkt en ongezonder. De mensen die van de voedselbank afhankelijk zijn, 

hebben de middelen niet om elders verse producten te kopen. Inzetten op groter aanbod aan verse 

producten bij voedselbanken zorgt ervoor dat gezond en vers eten ook voor mensen met zeer 

beperkte middelen mogelijk is en draagt zo bij aan hun gezondheid en in toom houden van de 

zorgkosten. 
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Titel amendement : Gezondheid is meer dan zorg 8 

Indiener  : Marlise Vroom / voedselwerkgroep voeding 

E-mail indiener  : marlise.vroom@xs4all.nl 

Lidnummer indiener : 113496 

Woordvoerder  : Marlise Vroom 

Regelnummer  : na regel 3091 (6) 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

• We zetten in op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen 

bodemkwaliteit, voedingswaarde en gezondheid. 

 

Toelichting: 

 

Als wetenschappelijk kan worden aangetoond dat duurzaam geproduceerde voeding meer 

voedingswaarde en (micro)nutriënten bevat en aantoonbaar gezonder zijn, dan is dat een hele grote 

stimulans voor duurzaam producerende agrariërs en daarmee de gewenste landbouwtransitie. Om 

dit onderzoek goed te kunnen doen (bedrijfs)onafhankelijk onderzoek nodig.  
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Titel amendement : Gezonde binnenlucht 

Indiener  : Remko Zuidema 

E-mail indiener  : info@remkozuidema.nl 

Lidnummer indiener : 69240 

Woordvoerder  : Remko Zuidema 

Regelnummer  : 3113 – 3116 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst:  

 

D66 wil werken aan gezondheid door te investeren in het schimmelvrij maken van te vochtige huizen 

– dit zorgt nu voor veel gezondheidsklachten – , door belastingen te heffen en subsidies te 

verstrekken voor betere luchtkwaliteit, door te zorgen voor goed openbaar vervoer en door steden 

voetganger- en fietsvriendelijk te maken. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

D66 wil werken aan gezondheid door te investeren in het schimmelvrij maken van te vochtige huizen 

– dit zorgt nu voor veel gezondheidsklachten – , zuiveren van inlaatlucht voor woningen en scholen 

langs vervuilde wegen, door belastingen te heffen en subsidies te verstrekken voor betere 

luchtkwaliteit, door te zorgen voor goed openbaar vervoer en door steden voetganger- en 

fietsvriendelijk te maken. 

 

Toelichting: 

 

Binnenlucht is 5x viezer dan de buitenlucht terwijl de gemiddelde Nederlander hierin 85% van de tijd 

doorbrengt.  

Kwetsbare mensen zoals kinderen, ouderen en zieken zijn nog veel vaker binnen tot bijna 100%. 

Er zijn geen kwaliteitseisen aan de inlaatlucht terwijl er veel straten en buurten met ongezonde 

buitenlucht zijn. 
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Titel amendement : Gezondheid is meer dan zorg 9 

Indiener  : Marlise Vroom / voedselwerkgroep voeding 

E-mail indiener  : marlise.vroom@xs4all.nl 

Lidnummer indiener : 113496 

Woordvoerder  : Marlise Vroom 

Regelnummer  : 3127 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

• We willen dat er veel meer geld beschikbaar komt voor preventie. Daartoe gaan we in overleg 

met zorgverzekeraars een model uitwerken waarbij zij als direct belanghebbenden substantieel 

bij gaan dragen aan de financiering van de preventie en het bevorderen van gezonde leefstijl. 

 

Toelichting: 

 

Het overgrote deel van de zorguitgaven gaat naar het genezen van mensen. Voorkomen is echter 

veel goedkoper dan genezen. En we hebben er als burgers ook alle belang bij om zo gezond mogelijk 

oud te worden. Investeren in preventie loont want daardoor houden we de zorgkosten op termijn in 

toom. Maar daarvoor is veel meer geld nodig. Hiertoe ontwikkelen we met de zorgverzekeraars een 

model uit om dit te verwerven.   
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Titel amendement : Seniorenwoningen 

Indiener  : Remko Zuidema 

E-mail indiener  : info@remkozuidema.nl 

Lidnummer indiener : 69240 

Woordvoerder  : Remko Zuidema 

Regelnummer  : 3553 – 3556 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst:  

 

Daarom moet iedere gemeente zorgen voor voldoende levensloopbestendige bouw. Daarmee 

worden huizen ingericht op mensen die ouder worden. Het Rijk kan daarbij ondersteunen met eisen 

voor levensloopbestendigheid in het bouwbesluit om zo meer aangepaste woningen te kunnen 

bouwen.. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Daarom moet iedere gemeente zorgen voor het toevoegen van seniorenwoningen als verdichting 

van de bestaande buurten. Daarmee worden huizen gebouwd voor de mensen in de buurt die ouder 

worden en lokaal willen doorverhuizen. De gemeenten worden ondersteund in het verlagen van 

parkeernormen om daardoor op overbodig geworden parkeerplaatsen te bouwen voor de buurt. 

 

Toelichting: 

 

Levensloopbestendigheid is al ruim verankerd in het bouwbesluit, maar helpt niet in bestaande 

woningen met de vergrijzing, lokaal nieuwbouw alternatieven bieden wel. Bestaande 

gezinswoningen voldoen voor ouderen niet aan de toegankelijkheid door het sanitair, smalle gangen, 

over size, en steile interne trappen naar verdiepingen en zijn meestal moeilijk aanpasbaar.  
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Titel amendement : Gezonde binnenlucht 

Indiener  : Remko Zuidema 

E-mail indiener  : info@remkozuidema.nl 

Lidnummer indiener : 69240 

Woordvoerder  : Remko Zuidema 

Regelnummer  : 3578 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst:  

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Gezond binnenmilieu is voor iedereen van groot belang. Nederlanders zijn gemiddeld 85% van de dag 

binnen, ouderen en chronisch zieken veel meer dan dat. Uit metingen blijkt binnenlucht tot 5x 

ongezonder te zijn dan de buitenlucht. Juist de woon-zorg combinatie verdient de kwaliteitswaarden 

van binnenlucht, die nu veelal ontbreken. 

 

Toelichting: 

Terwijl de buiten eisen beter gehandhaafd worden is ieder binnen nog vogelvrij. Kwetsbaren in onze 

samenleving verdienen beter. 
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Titel amendement : Bebossing 

Indiener  : Remko Zuidema 

E-mail indiener  : info@remkozuidema.nl 

Lidnummer indiener : 69240 

Woordvoerder  : Remko Zuidema 

Regelnummer  : 4160 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst:  

 

Het tegengaan van ontbossing wereldwijd in de strijd tegen klimaatverandering. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Het tegengaan van ontbossing wereldwijd in de strijd tegen klimaatverandering en het zorgen voor 

grootschalige herbebossing.  

 

 

Toelichting: 

 

Het grootste deel van het bos op aarde is verdwenen. Juist daar was CO2 opgeslagen die nu de 

klimaatverandering veroorzaakt. Het terugbrengen daarvan is noodzakelijk om de schadelijke CO2-

niveaus langzamer te doen stijgen en uiteindelijk terug te brengen.  
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Titel amendement : Sturen op brede welvaart 

Indiener  : Jan-Willem Kanters 

E-mail indiener  : jwkantersd66@gmail.com 

Lidnummer indiener : 070214 

Woordvoerder  : Jan-Willem Kanters 

Regelnummer  : 4403 e.v. 

Doel amendement : Verplaats deze passage van einde naar begin programma  

 

Huidige tekst: 

Mede op aandringen van D66 is de “monitor brede welvaart” ontwikkeld, waarin economische groei 

geen echte groei is als hij niet wordt vertaald in kwaliteit van leven, betere gezondheid, beter wonen, 

schone lucht en ten koste gaat van welvaart elders op de wereld. Wij willen deze brede welvaart 

leidend laten zijn in ons economisch beleid. [en verder!] 

 

Voorgestelde tekst: 

< economisch tussen haakjes, detail > 

Mede op aandringen van D66 is de “monitor brede welvaart” ontwikkeld, waarin (economische) 

groei geen echte groei is als hij niet wordt vertaald in kwaliteit van leven, betere gezondheid, beter 

wonen, schone lucht en ten koste gaat van welvaart elders op de wereld. Wij willen deze brede 

welvaart leidend laten zijn in ons (economisch) beleid. [en verder!] 

< Veel belangrijker: we vinden dat deze passage niet achteraan het programma, maar vóóraan het 

programma hoort te staan: op regelnummer 1 > 

 

Toelichting: 

 

Sturen op Brede Welvaart dekt alle oplossingen en maatregelen die in dit programma genoemd 

worden en is daarmee een heel goede ‘paraplu’ en leidraad om de logica van de rest van het 

programma aan op te hangen. Door het achteraan het programma te zetten spreek je jezelf tegen: 

niet monitoren achteraf, maar vooraf sturen op de dingen die echt belangrijk zijn. Dan hoort ie ook 

vóóraan in het programma! 

 


