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Titel amendement : Streven naar niet meer dan 1,5 graden opwarming 

Indiener  : Joost Gerdes 

E-mail indiener  : joost_g@yahoo.com 

Lidnummer indiener : 56228 

Woordvoerder  : Joost Gerdes 

Regelnummer  : 997 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

… terwijl we in het Klimaatakkoord van Parijs hebben afgesproken om onder de anderhalve graad te 

blijven. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

… terwijl we in het Klimaatakkoord van Parijs hebben afgesproken er naar te streven om de 

opwarming tot anderhalve graad te beperken. 

 

Toelichting: 

 

Het UNFCCC zegt hierover: “The Paris Agreement central aim is to strengthen the global response to 

the threat of climate change by keeping a global temperature rise this century well below 2 degrees 

Celsius above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase even 

further to 1.5 degrees Celsius.” (bron: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-

agreement/the-paris-agreement) 

  

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
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Titel amendement : Energietransport i.p.v. vervoer 

Indiener  : Joost Gerdes 

E-mail indiener  : joost_g@yahoo.com 

Lidnummer indiener : 56228 

Woordvoerder  : Joost Gerdes 

Regelnummer  : 1038 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

Dit doen we door partijen bij elkaar te brengen en zeker te stellen dat tijdig voldoende duurzame 

energie wordt opgewekt, vervoerd en gebruikt. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Dit doen we door partijen bij elkaar te brengen en zeker te stellen dat tijdig voldoende duurzame 

energie wordt opgewekt, getransporteerd en gebruikt. 

 

Toelichting: 

 

Het is bij gas en elektriciteit gebruikelijk te spreken over transport i.p.v. over vervoer, bijvoorbeeld 

transportnetten, transportcapaciteit. 
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Titel amendement : Produceren i.p.v. opwekken groene waterstof 

Indiener  : Joost Gerdes 

E-mail indiener  : joost_g@yahoo.com 

Lidnummer indiener : 56228 

Woordvoerder  : Joost Gerdes 

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 investeren in pionierende projecten, zoals voor het produceren van groene waterstof. 

 

Toelichting: 

 

Het is gebruikelijk te spreken over waterstofproductie i.p.v. over waterstofopwekking. 
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Titel amendement : Strengere uitstootnorm 

Indiener  : Joost Gerdes 

E-mail indiener  : joost_g@yahoo.com 

Lidnummer indiener : 56228 

Woordvoerder  : Joost Gerdes 

Regelnummer  : 1186 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

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

 

Voorgestelde tekst: 

 

D66 wil dat Nederland aandringt op een strengere Europese uitstootnorm voor nieuwe auto’s. 

 

Toelichting: 

 

Een hogere norm kan worden uitgelegd als meer CO2/km. Dat zal niet zijn bedoeld, vandaar het 

voorstel om er “strenger” van te maken. Verder gaat het waarschijnlijk om de norm voor de uitstoot 

van de auto, en niet om een norm voor de productie van de auto’s. 
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Titel amendement : Bunkerende schepen i.p.v. tankende boten 

Indiener  : Joost Gerdes 

E-mail indiener  : joost_g@yahoo.com 

Lidnummer indiener : 56228 

Woordvoerder  : Joost Gerdes 

Regelnummer  : 1264 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

Als genoeg landen dat toepassen, kunnen boten minder makkelijk over de grens tanken. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Als genoeg landen dat toepassen, kunnen schepen minder makkelijk over de grens bunkeren. 

 

Toelichting: 

 

De nieuwe tekst bevat de gebruikelijke termen.  
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Titel amendement : Landbouwgif is een verkeerde bewoording 

Indiener  : Frank Nouws 

E-mail indiener  : fnouws@gmail.com 

Lidnummer indiener : 069395 

Woordvoerder  : Frank Nouws 

Regelnummer  : 1369 – 1393 – 1401 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst  

 

Huidige tekst: 

 

In alle drie de regels staat de term “landbouwgif” 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Deze term vervangen door het woord “bestrijdingsmiddelen” 

 

Toelichting: 

 

D66 heeft (van oudsher) een moeilijke relatie met de landbouwsector. 

Terecht heeft dit verkiezingsprogramma een positieve en constructieve houding.   

De term “landbouwgif” creëert in deze context (weer) een onterechte negatieve perceptie. 

Deze aanpassing doet niets af aan de essentie van deze paragraaf.  
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Titel amendement : Revolutie in de landbouw    

Indiener  : Marlise Vroom 

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

Lidnummer indiener : 113496 

Woordvoerder  : Marlise Vroom 

Regelnummer  : 1433 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst  

 

Huidige tekst:  

 

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

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Hier ligt een opgave voor de biologen en ecologen. 

 

Toelichting: 

 

Het is onterecht dat hier (alleen) Wageningen wordt genoemd. Er zijn meer universiteiten en andere 

organisaties die zich richten op bodem en het bevorderen van bodemvitaliteit en beschikken over 

uitstekende onderzoeksfaciliteiten en ecologen en biologen. Voorbeelden: universiteit Utrecht, 

Rijksuniversiteit Groningen. 
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Titel amendement : Dsuurzame 

Indiener  : Joost Gerdes 

E-mail indiener  : joost_g@yahoo.com 

Lidnummer indiener : 56228 

Woordvoerder  : Joost Gerdes 

Regelnummer  : 1561 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

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

of buiten de EU. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

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

of buiten de EU. 

 

Toelichting: 

 

Tekstcorrectie. 
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Titel amendement : Leidingen 

Indiener  : Joost Gerdes 

E-mail indiener  : joost_g@yahoo.com 

Lidnummer indiener : 56228 

Woordvoerder  : Joost Gerdes 

Regelnummer  : 1600 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

We verbinden het waterstofnetwerk met Vlaanderen en het Ruhrgebied. Daarmee kan waterstof 

worden geëxporteerd en CO2 worden vervoerd voor opslag in lege gasvelden onder de Noordzee. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

We breiden het leidingennetwerk met Vlaanderen en het Ruhrgebied uit, zodat waterstof kan 

worden geëxporteerd en CO2 kan worden vervoerd voor opslag in lege gasvelden onder de 

Noordzee. 

 

Toelichting: 

 

Met een waterstofleiding wordt geen CO2 getransporteerd, vandaar de iets ander formulering. 
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Titel amendement : Aardgas (1) 

Indiener  : Sijmen Duineveld 

E-mail indiener  : saduineveld@hotmail.com  

Lidnummer indiener : 127503 

Woordvoerder  : Sijmen Duineveld 

Regelnummer  : 1625 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

Onze huizen gaan ook van het aardgas af. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Onze huizen gaan in de toekomst van het aardgas af. 

 

 

Toelichting: 

 

Aardgas is prima als backup voor koude dagen zonder wind of zon. Zonder die backup 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 : Duidelijkheid aan aan    

Indiener  : Pepijn Wesselman 

E-mail indiener  : p.wesselman@gmail.com 

Lidnummer indiener : 106751 

Woordvoerder  : Pepijn Wesselman 

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 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 

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

oplossing (van warmtepomp tot warmtenet) het meest geschikt is 

 

 

Toelichting: 

 

Tekstcorrectie. 
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Titel amendement : Risicokapitaal voor investeren in circulaire projecten 

Indiener  : Frank Nouws 

E-mail indiener  : fnouws@gmail.com 

Lidnummer indiener : 069395 

Woordvoerder  : Frank Nouws 

Regelnummer  : 2128 – 2132 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 
We maken financiering voor circulaire projecten makkelijker. We missen nu kansen omdat 

initiatiefnemers lastig aan financiering kunnen komen. InvestNL moet bijvoorbeeld ook in circulaire 

projecten kunnen investeren.  

Voorgestelde tekst: 

 

We maken financiering voor circulaire projecten makkelijker. We missen nu kansen omdat 

initiatiefnemers lastig aan risicodragende financiering kunnen komen. InvestNL moet bijvoorbeeld 

ook in circulaire projecten kunnen investeren. 

 

Toelichting: 

 

Het knelpunt voor investeerders is meer het risicoprofiel van deze investeringen dan de 

beschikbaarheid van financiële middelen. Door deze aanpassing komt dit tot uiting. 
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Titel amendement : Investeren en aanpassen van wet- regelgeving zijn twee aparte punten 

Indiener  : Frank Nouws 

E-mail indiener  : fnouws@gmail.com 

Lidnummer indiener : 069395 

Woordvoerder  : Frank Nouws 

Regelnummer  : 2128 - 2133 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

• We maken …..…... enz. Binnen de Europese Unie dringen we aan op het aanpassen van de 

accountancyregels. Zo moet dubbele btw op hergebruik van materialen voorkomen worden en 

afschrijvingstermijnen verlengd. Structurele aandacht voor ware prijzen is hier een belangrijke 

steunpilaar.  

 

Voorgestelde tekst: 

 

• We maken …..…... enz. 

• Binnen de Europese Unie dringen we aan op het aanpassen van de accountancyregels. Zo moet 

dubbele btw op hergebruik van materialen voorkomen worden en afschrijvingstermijnen 

verlengd. Structurele aandacht voor ware prijzen is hier een belangrijke steunpilaar.  

 

Toelichting: 

 

Dit tekstgedeelte gaat over twee afzonderlijke thema’s en dit komt beter tot zijn recht als van het 

tweede gedeelte een nieuwe regel wordt gemaakt. 
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Titel amendement : Geboorte gezondheid 

Indiener  : Remko Zuidema 

E-mail indiener  : info@remkozuidema.nl 

Lidnummer indiener : 69240 

Woordvoerder  : Remko Zuidema 

Regelnummer  : 3070 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst  

 

Huidige tekst: 

 

Goede gezondheid begint al bij de geboorte. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Goede gezondheid begint al ver voor de geboorte. 

 

Toelichting: 

Ook al tijdens de zwangerschap zijn er vele negatieve invloeden op de gezondheid, uiteraard nemen 

we die mee in de aanpak. 
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Titel amendement : Rookverboden 

Indiener  : Remko Zuidema 

E-mail indiener  : info@remkozuidema.nl 

Lidnummer indiener : 69240 

Woordvoerder  : Remko Zuidema 

Regelnummer  : 3102 

Doel amendement : Toevoegen van nieuwe tekst 

 

Huidige tekst: 

 

Om gezondheidsschade door meeroken tegen te gaan, kunnen rookverboden worden ingesteld bij 

sportparken, stadions en rond de ingang van ziekenhuizen, verpleeghuizen. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Om gezondheidsschade door meeroken tegen te gaan, kunnen rookverboden worden ingesteld bij 

sportparken, stadions en rond de ingang van ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen en 

kinderdagverblijven.. 

 

Toelichting: 

Juist bij middelbare scholen wordt er veel meegerookt en vormt roken een sociale verleiding tijdens 

de kwetsbare leeftijd waarop verslavingen worden aangaan / opgelopen. Ook het roken vanuit 

werknemers bij ingangen levert risico’s op voor de jeugd. 
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Titel amendement : Sport en spel 

Indiener  : Remko Zuidema 

E-mail indiener  : info@remkozuidema.nl 

Lidnummer indiener : 69240 

Woordvoerder  : Remko Zuidema 

Regelnummer  : 3787 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst:  

 

Iedereen in Nederland moet op een veilige manier kunnen sporten. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Iedereen in Nederland moet op een veilige manier volwaardig aan sport en spel deel kunnen nemen. 

 

Toelichting: 

Naast wat sport heet, is er ook juist bij kinderen veel sprake van spel met belangrijke sociale en 

motorische functie. Dat kan al op het sportveldje in de buurt of rennen op het schoolplein. Juist hen 

daarin ondersteunen i.p.v. alleen het formele sport deel. Dit bevordert de fysieke en sociale 

gezondheid van iedereen en vooral kinderen. 
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Titel amendement : Geen onnodige afkortingen 

Indiener  : Werkgroep Energie en Klimaat 

E-mail indiener  : hans_vlemmings@hotmail.com 

Lidnummer indiener : 118784 

Woordvoerder  : Hans Vlemmings 

Regelnummer  : 4147 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst:  

 

Prioriteiten binnen OS-beleid 

 

Voorgestelde tekst:  

 

Prioriteiten binnen beleid voor Ontwikkelingssamenwerking 

 

 

Toelichting: 

 

Gebruik geen afkortingen die niet zijn geïntroduceerd. 
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Titel amendement : Onder zeeniveau 

Indiener  : Joost Gerdes 

E-mail indiener  : joost_g@yahoo.com 

Lidnummer indiener : 56228 

Woordvoerder  : Joost Gerdes 

Regelnummer  : blz. 34, Wonen in een duurzaam Nederland, 2e paragraaf 

Doel amendement : Wijzigen van de tekst 

 

Huidige tekst: 

 

En door stijging van de zeespiegel komt ons land steeds verder onder water te liggen. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

En door stijging van de zeespiegel komt ons land steeds verder onder zeeniveau te liggen. 

 

Toelichting: 

 

Laten we het niet nog dramatischer voorstellen dan het al is.  

 


