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C amendementen
156 III.41 Overheid, sociale partners en onderwijsinstellingen 

komen gezamenlijk tot een ambitieuze aanpak 
voor een stelsel van leerrechten. Hiermee kun je 
zelf de benodigde kennis en vaardigheden op peil 
houden en omscholen als dat nodig is. Afspraken 
over scholing en de opbouw van leerrechten 
worden een vast onderdeel van arbeidscontracten 
en cao-onderhandelingen

Provincie 
Fryslân 
(Tytsjerksteradi
el)

Overheid, sociale partners en onderwijsinstellingen 
komen gezamenlijk tot een ambitieuze aanpak 
voor een stelsel van leerrechten voor alle 
Nederlanders. Hiermee kun je zelf de benodigde 
kennis en vaardigheden op peil houden en 
omscholen als dat nodig is. Afspraken over 
scholing en de opbouw van leerrechten worden 
een vast onderdeel van arbeidscontracten en cao-
onderhandelingen.

C Niet overnemen. Dit amendement is tijdens de plenaire sessie 
overgenomen met een wijziging:

Overheid, sociale partners en onderwijsinstellingen 
komen gezamenlijk tot een ambitieuze aanpak 
voor een stelsel van leerrechten voor de 
beroepsbevolking. Hiermee kun je zelf de 
benodigde kennis en vaardigheden op peil houden 
en omscholen als dat nodig is. Afspraken over 
scholing en de opbouw van leerrechten worden 
een vast onderdeel van arbeidscontracten en cao-
onderhandelingen.

164 III.47 Wij willen een groot en breed onderzoek naar de 
vraag of het huidige stelsel van sociale zekerheid 
nog voldoende bestaanszekerheid en perspectief 
biedt voor mensen die langdurig zijn aangewezen 
op een uitkering. Bij verbetering van het stelsel 
zien wij in de basisbaan een nieuwe kans voor 
mensen die langdurig in de bijstand zitten en zelf 
geen werk vinden. In een samenleving waar 
iedereen meedoet, mag een uitkering nooit een 
eindstation zijn.  

Stedennetwerk
Wij willen een groot en breed onderzoek naar de 
vraag of het huidige stelsel van sociale zekerheid 
nog voldoende bestaanszekerheid en perspectief 
biedt voor mensen die langdurig zijn aangewezen 
op een uitkering. Bij verbetering van het stelsel 
zien wij in de basisbaan een nieuwe kans voor 
mensen die langdurig in de bijstand zitten en zelf 
geen werk vinden. Maar ook door niet iedereen 
hetzelfde te bieden. Ieder het zijne is niet gelijk 
aan ieder hetzelfde. Met behulp van 
bijvoorbeeld big data kunnen we beter bepalen 
wie welke aanpak en dienstverlening nodig 
heeft. In een samenleving waar iedereen 
meedoet, mag een uitkering nooit een eindstation 
zijn.

C Niet overnemen. 

Het begeleiden naar werk of een basisbaan 
gebeurt altijd op basis van maatwerk.

Het amendement is niet overgenomen.

167 III.53 De digitale toekomst vereist dat iedere burger 
digitaal mee kan meedoen, jong en oud. Daarom 
willen wij een prominente plaats voor digitaal 
burgerschap in het onderwijs en zorgen bedrijven 
en overheden actief voor ondersteuning van 
mensen die zelf minder goed de weg weten in de 
digitale wereld. 

Provincie 
Zeeland (Sluis)

De digitale toekomst vereist dat iedere burger 
digitaal mee kan meedoen, jong en oud, en dat 
iedereen, ook in het buitengebied, digitaal goed 
bereikbaar is. Daarom willen wij een prominente 
plaats voor digitaal burgerschap in het onderwijs 
en zorgen bedrijven en overheden actief voor 
ondersteuning van mensen die zelf minder goed 
de weg weten in de digitale wereld.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

168 III.53 CDAV De digitale toekomst vereist dat iedere burger - 
ongedacht sekse, etnische achtergrond, 
leeftijd en woonplaats - digitaal mee kan 
meedoen, jong en oud. Daarom willen wij een 
prominente plaats voor digitaal burgerschap in het 
onderwijs en zorgen bedrijven en overheden actief 
voor ondersteuning van mensen die zelf minder 
goed de weg weten in de digitale wereld. 

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

171 III.61 In tijden van fake news en buitenlandse 
beïnvloeding staan wij pal voor de persvrijheid en 
de vrije nieuwsgaring als onderdeel van het 
democratisch proces. Bescherming van de 
persvrijheid is een kerntaak van de overheid. Wij 
versterken de onafhankelijke journalistiek in haar 
bijdrage aan het publieke debat en zien hier ook 
een belangrijke rol voor zowel de landelijke als 
regionale en lokale omroepen.  

Provincie 
Groningen 
(Groningen)

In tijden van fake news en buitenlandse 
beïnvloeding staan wij pal voor de persvrijheid en 
de vrije nieuwsgaring als onderdeel van het 
democratisch proces. Bescherming van de 
persvrijheid is een kerntaak van de overheid. Wij 
versterken de onafhankelijke journalistiek in haar 
bijdrage aan het publieke debat en zien hier ook 
een belangrijke rol voor zowel de landelijke als 
regionale en lokale omroepen media.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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180 III.65 In het nieuwe kabinet keert de minister voor 
Volkshuisvesting terug. Deze krijgt een duidelijke 
regierol, wijst nieuwe bouwlocaties aan en maakt 
met provincies en regio’s bindende afspraken over 
de kwantiteit en kwaliteit van het aantal te bouwen 
woningen. Vastgelopen bouwprojecten worden 
losgetrokken met een aanwijzing van de nieuwe 
minister. 

Provincie 
Fryslân 
(Achtkarspelen)

In het nieuwe kabinet keert de minister voor 
Volkshuisvesting terug. Deze krijgt een duidelijke 
regierol, wijst nieuwe bouwlocaties aan en maakt 
met provincies, gemeenten en regio’s bindende 
afspraken over de kwantiteit en kwaliteit van het 
aantal te bouwen woningen. Vastgelopen 
bouwprojecten worden losgetrokken met een 
aanwijzing van de nieuwe minister. 

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

187 III.69 Steden mogen buiten de stadsgrenzen groeien om 
in de stad meer ruimte te houden voor groen. 
Parken, speelweides, volkstuinen en stadsnatuur 
vergroten de leefbaarheid en zijn van steeds groter 
belang voor afkoeling bij hitte of de opvang van 
regenwater bij extreme buien. 

Provincie 
Zeeland 
(Borsele)

Steden mogen buiten de stadsgrenzen groeien om 
in de stad meer ruimte te houden voor groen. 
Parken, speelweides, volkstuinen en stadsnatuur 
vergroten de leefbaarheid en zijn van steeds groter 
belang voor afkoeling bij hitte of de opvang van 
regenwater bij extreme buien. Bij het realiseren 
van de woning-opgave kijken we niet alleen 
naar uitbreiding van steden maar ook naar een 
betere spreiding van de woningbouw over het 
land.

C Niet overnemen. 

Wordt al benoemd in III.65.

Het amendement is niet overgenomen.

189 III.70 We geven in het hele land een nieuwe impuls aan 
stadsvernieuwing, met een brede wijkgerichte 
aanpak voor stadsdelen waar slechte 
woonomstandigheden samenvallen met 
problemen en achterstanden.

Provincie 
Zeeland 
(Borsele)

We geven in het hele land een nieuwe impuls aan 
stadsvernieuwing, met een brede wijkgerichte 
aanpak voor stadsdelen waar slechte 
woonomstandigheden samenvallen met 
problemen en achterstanden. Hierbij wordt ook 
de fysieke leefomgeving verbeterd met meer 
groene ruimte in de stad, ook bijvoorbeeld in 
de plaats van (leegstaande) winkel- en 
bedrijfspanden.

C Niet overnemen. 

De noodzaak voor meer groen in de stad wordt al 
benoemd in artikel III.68. 

Het amendement is niet overgenomen.

206 III.77 Bij de concessieverlening voor het openbaar 
vervoer is een goede bereikbaarheid van 
dunbevolkte gebieden een belangrijk criterium. 
Experimenten met andere vervoersmiddelen als 
deelauto’s en vrijwilligerstaxi’s kunnen in de 
concessie worden meegenomen. 

Provincie 
Noord-Holland 
(Drechterland)

Bij de concessieverlening voor het openbaar 
vervoer is een goede bereikbaarheid van en 
binnen dunbevolkte gebieden een belangrijk 
criterium. Experimenten met andere 
vervoersmiddelen als deelauto’s en vrijwilligerstaxi’
s kunnen in de concessie worden meegenomen. 

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

207 III.78 Goede wegverbindingen zijn van groot belang voor 
onze economie en transport. Landelijk en 
regionaal pakken we knelpunten aan en zetten we 
in op innovatieve oplossingen om de doorstroming 
te vergroten en files tegen te gaan. Met Zeeland 
gaan we in gesprek over een haalbare oplossing 
voor een tolvrije Westerscheldetunnel.

Provincie 
Groningen 
(Eemsdelta)

Goede wegverbindingen zijn van groot belang voor 
onze economie en transport. Landelijk en 
regionaal pakken we knelpunten aan en zetten we 
in op innovatieve oplossingen om de doorstroming 
te vergroten en files tegen te gaan. Met Zeeland 
gaan we in gesprek over een haalbare oplossing 
voor een tolvrije Westerscheldetunnel. In 
Groningen zijn de verdubbeling van de N33, de 
spoorverbinding Veendam-Stadskanaal en de 
Wunderlinie belangrijk voor deze regio. 
Overschrijding van de kosten bij andere 
infrastructuur projecten kan geen reden zijn 
om deze verbeteringen uit te stellen of af te 
blazen.

C Niet overnemen. 

De commissie benoemt in het programma alleen 
de nieuwe hoofdverbindingen. 

Het amendement is niet overgenomen.

208 III.78 Provincie 
Fryslân (De 
Fryske Marren)

Goede wegverbindingen zijn van groot belang voor 
onze economie en transport. Landelijk en 
regionaal pakken we knelpunten aan en zetten we 
in op innovatieve oplossingen om de doorstroming 
te vergroten en files tegen te gaan. Met Zeeland 
gaan we in gesprek over een haalbare oplossing 
voor een tolvrije Westerscheldetunnel. Met 
provincie Fryslân gaan wij in gesprek over de 
realisatie van een aquaduct in de A6 tussen 
Joure en Lemmer (onder Skarster Rien).

C Niet overnemen. 

De commissie benoemt in het programma alleen 
de nieuwe hoofdverbindingen. 

Het amendement is niet overgenomen.
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209 III.78 Provincie 
Overijssel

Goede wegverbindingen in het hele land zijn van 
groot belang voor onze economie en transport. 
Landelijk en regionaal pakken we knelpunten aan 
en zetten we in op innovatieve oplossingen om de 
doorstroming te vergroten en files tegen te gaan. 
Met Zeeland gaan we in gesprek over een 
haalbare oplossing voor een tolvrije 
Westerscheldetunnel.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

211 III.79 Wij willen op termijn een hervorming van de 
autobelasting, zodat ook elektrische auto’s gaan 
bijdragen aan de aanleg en onderhoud van wegen 
en spoorwegen. Voorwaarde is dat het totaal aan 
autobelastingen niet stijgt. 

Provincie 
Groningen 
(Groningen)

Wij willen op termijn een hervorming van de 
autobelasting, zodat ook elektrische auto’s gaan 
bijdragen aan de aanleg en onderhoud van wegen 
en spoorwegen. Voorwaarde is dat het totaal aan 
autobelasting niet stijgt.

C De indiener heeft dit amendement ingetrokken. Het amendement is ingetrokken.

221 III.85 Het begin van de grote omslag is een nieuwe visie 
op de ruimtelijke indeling van ons land. In een 
nieuwe Nota Ruimte leggen we voor de lange 
termijn vast waar we ruimte bestemmen om te 
wonen en werken of voor natuur en landbouw. In 
deze nieuwe visie worden de Randstad en grote 
natuurgebie den ontlast en nieuwe groeiregio’s 
aangewezen. 

Provincie Zuid-
Holland 
(Goeree 
Overflakkee)

Het begin van de grote omslag is een nieuwe visie 
op de ruimtelijke indeling van ons land. In een 
nieuwe Nota Ruimte leggen we voor de lange 
termijn vast waar we ruimte bestemmen om te 
wonen en werken of voor natuur en landbouw. We 
gaan zorgvuldig om met onze gronden bij het 
zoeken naar een goede balans tussen natuur, 
landbouw, wonen en recreëren. In deze nieuwe 
visie worden de Randstad en grote 
natuurgebieden ontlast en nieuwe groeiregio’s 
aangewezen. Verlies van landbouwgrond moet 
echter zoveel mogelijk worden voorkomen.

C Niet overnemen. 

De commissie steunt de strekking van de tekst van 
harte, maar is van mening dat deze in de 
hieropvolgende twee hoofdstukken al goed 
benoemd zijn. Zie ook art. III.18.

Het amendement is niet overgenomen.

223 NIEUW Provincie 
Limburg 
(Statenfractie)

Intensiveer en bouw voort op de inzet van 
regionale kennisnetwerken, zoals de vier 
Brightlands Campussen, innovatie(fondsen), 
risicokapitaal en samenwerking in Limburg.

C Niet overnemen. 

Het is belangrijk om projecten, zoals de 
Brightlands Campussen, verder te ontwikkelen. 
Iedere provincie heeft zulke innovatieve projecten 
die steun kunnen gebruiken. Daarom is het 
Programma voor de Toekomst van de Regio 
noodzakelijk om te zorgen dat al die goede 
projecten doorontwikkeld kunnen worden. Het is 
echter ondoenlijk om overal op een uitputtende 
wijze voorbeelden te noemen.

Het amendement is niet overgenomen.

224 III.88 De dynamiek en diversiteit van de grote stad 
hebben een grote aantrekkingskracht op mensen. 
Wij vergroten de leefbaarheid in de steden en 
willen de stad ook voor jonge gezinnen en starters 
bereikbaar houden. Dat vraagt om meer variatie in 
het woonaanbod en een nieuwe impuls voor 
stadsvernieuwing. In de stad kiezen wij voor 
vergroening boven verdere verdichting. Dat biedt 
meer ruimte voor sport en ontspanning, maar is 
ook van belang voor de afkoeling bij hitte of de 
afvoer van regenwater bij extreme buien.

Stedennetwerk; 
CDJA

De dynamiek en diversiteit van de grote stad 
hebben een grote aantrekkingskracht op mensen. 
Wij vergroten de leefbaarheid in de steden en 
willen de stad ook voor jonge gezinnen en starters 
bereikbaar houden. Dat vraagt om meer variatie in 
het woonaanbod en een nieuwe impuls voor 
stadsvernieuwing. Woningbouw in en om de 
steden dient hand in hand te gaan met 
vergroening. In de stad kiezen wij voor 
vergroening boven verdere verdichting. Dat 
biedt meer ruimte voor sport en ontspanning, maar 
is ook van belang voor de afkoeling bij hitte of de 
afvoer van regenwater bij extreme buien. De 
toenemende druk op de ruimte in de stedelijke 
regio’s vraagt om investeringen in beter en 
aantrekkelijker ov, goede fietsfaciliteiten en 
ruimte voor voetgangers.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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225 III.89 We starten de overstap naar duurzaam wonen in 
de regio door juist daar duurzaam te bouwen en 
renoveren. Met slimme investeringen geven we de 
verduurzaming en energietransitie van onderop 
vorm en zetten we de regio op voorsprong. 
Duurzame investeringen stimuleren ook de 
regionale economie en werkgelegenheid in 
sectoren als de bouw en de installatiebranche.  

Provincie 
Fryslân 
(Tytsjerksteradi
el)

We starten de overstap naar betaalbaar en 
duurzaam wonen in de regio door juist daar 
duurzaam te bouwen en renoveren. Met slimme 
investeringen geven we de verduurzaming en 
energietransitie van onderop vorm en zetten we de 
regio op voorsprong. Duurzame investeringen 
stimuleren ook de regionale economie en 
werkgelegenheid in sectoren als de bouw en de 
installatiebranche.  

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

226 III.90 Met een actief spreidingsbeleid en de inzet van 
regiodeals gaan wij nieuwe overheidsorganisaties, 
onderwijs-, onderzoek- en zorginstellingen en 
bedrijven beter verspreiden over het hele land. Het 
Rijk opent in het hele land flexkantoren waar 
rijksambtenaren een deel van de week in Den 
Haag en een deel van de week vanuit hun eigen 
regio kunnen werken.

Provincie 
Flevoland 
(Dronten)

Met een actief spreidingsbeleid en de inzet van 
regiodeals gaan wij nieuwe overheidsorganisaties, 
onderwijs-, onderzoek- en zorginstellingen en 
bedrijven beter verspreiden over het hele land. Het 
Rijk opent in het hele land flexkantoren waar 
rijksambtenaren een deel van de week in Den 
Haag en een deel van de week vanuit hun eigen 
regio kunnen werken. Het Rijk maakt gebruik 
van bestaande overheidsgebouwen in de regio 
zodat rijksambtenaren een deel van de week in 
hun eigen regio kunnen werken en een deel 
van de week in Den Haag.

C Gewijzigd overnemen.

Tekstvoorstel:

Met een actief spreidingsbeleid en de inzet van 
regiodeals gaan wij nieuwe overheidsorganisaties, 
onderwijs-, onderzoek- en zorginstellingen en 
bedrijven beter verspreiden over het hele land. Het 
Rijk gaat zoveel mogelijk in bestaande 
overheidskantoren flex-werkplekken inrichten 
zodat rijksambtenaren een deel van de week in 
hun eigen regio kunnen werken en een deel 
van de week in Den Haag.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

227 III.90 Provincie 
Overijssel

Met een actief spreidingsbeleid en de inzet van 
regiodeals gaan wij nieuwe overheidsorganisaties, 
onderwijs-, onderzoek- en zorginstellingen en 
bedrijven beter verspreiden over het hele land. Het 
Rijk opent in het hele land flexkantoren waar 
rijksambtenaren een deel van de week in Den 
Haag en een deel van de week vanuit hun eigen 
regio kunnen werken. 

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

373 V.1 Religie en kerkgenootschappen vervullen een 
belangrijke rol in onze samenleving. Daarom staan 
wij pal voor de bescherming van de vrijheid van 
godsdienst die aan iedereen - binnen de grenzen 
van de wet - de ruimte laat om zijn geloof inhoud 
en vorm te geven, ook in het publieke domein. 

Provincie 
Gelderland 
(Nijmegen)

Religie en kerkgenootschappen vervullen een 
belangrijke rol in onze samenleving. Daarom staan 
wij pal voor de bescherming van de 
grondwettelijke vrijheid van godsdienst die aan 
iedereen - binnen de grenzen van de wet - de 
ruimte laat om zijn geloof inhoud en vorm te 
geven, ook in het publieke domein.

C Niet overnemen. 

Pal staan voor de bescherming van de vrijheid van 
godsdienst is belangrijk. Aangeven dat dit binnen 
de grenzen van de wet moet zijn, is een 
noodzakelijke toevoeging omdat vrijheid stopt 
waar die van een ander begint. Deze toevoeging 
heeft geen relatie met of en hoe vaak gevolgen de 
grenzen van de wet opzoeken.

Het amendement is niet overgenomen.

374 V.1 Provincie 
Groningen 
(Stadskanaal)

Religie en kerkgenootschappen vervullen een 
belangrijke essentiele rol in onze samenleving. 
Daarom staan wij pal voor de bescherming van de 
vrijheid van godsdienst die aan iedereen - binnen 
de grenzen van de wet - de ruimte laat om zijn 
geloof inhoud en vorm te geven, ook in het 
publieke domein.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

375 V.3 Voor racisme en discriminatie is geen enkele 
plaats in onze samenleving. Uitsluiting en 
belediging op basis van welke grond dan ook is 
een gif dat verhoudingen tussen mensen en 
groepen verziekt en mensen uit elkaar drijft. 

Provincie 
Fryslân 
(Weststellingwe
rf)

Voor racisme en discriminatie is geen enkele 
plaats in onze samenleving. Uitsluiting en 
belediging op basis van welke grond dan ook is 
een gif dat verhoudingen tussen mensen en 
groepen verziekt en mensen uit elkaar drijft. 

C Niet overnemen. 

Het artikel maakt duidelijk dat het om belediging 
op een bepaalde grond gaat, welke dat ook is. Dat 
mag niet 'gewoon' worden gevonden en de 
commissie ziet het als een noodzaak om dit te 
noemen. 

Het amendement is niet overgenomen.



Am. 
no

Art. no. Artikel concept-verkiezingsprogramma Indiener Amendement Cat. Preadvies Uitslag

380 V.8 Wij houden de uitgaven voor beheer en behoud 
van het cultureel erfgoed op peil, van waardevolle 
monumenten en kerken tot publieke en particuliere 
kunstcollecties, archieven en documenten. Maar 
ook volksfeesten, lokale tradities en andere 
voorbeelden van immaterieel erfgoed die mensen 
over generaties heen inspiratie geven, verdienen 
onze bescherming.  

Provincie 
Overijssel

Wij houden de uitgaven voor beheer en behoud 
van het cultureel erfgoed op peil, van waardevolle 
monumenten en kerken tot publieke en particuliere 
kunstcollecties, archieven en documenten. 
Daarnaast verdient het maritiem erfgoed, 
waaronder de Bruine Vloot, onze 
ondersteuning. Maar ook volksfeesten, lokale 
tradities en andere voorbeelden van immaterieel 
erfgoed die mensen over generaties heen 
inspiratie geven, verdienen onze bescherming.  

C Niet overnemen. 

De oorspronkelijke tekst bood perspectief voor 
veel soorten monumenten. Het varend erfgoed is 
van groot belang, maar zo zijn er nog meer 
categoriën op te noemen. Om niet alles uitputtend 
te benoemen, is de keuze om dit niet over te 
nemen.

Het amendement is niet overgenomen.

381 V.8 Provincie 
Utrecht 
(Bunschoten)

Wij houden de uitgaven voor beheer en behoud 
van het cultureel erfgoed op peil, van waardevolle 
monumenten en kerken, ons varend erfgoed, 
publieke en particuliere kunstcollecties, archieven 
en documenten. Maar ook volksfeesten, lokale 
tradities en andere voorbeelden van immaterieel 
erfgoed die mensen over generaties heen 
inspiratie geven, verdienen onze bescherming. 

C Niet overnemen. 

De oorspronkelijke tekst bood perspectief voor 
veel soorten monumenten. Het varend erfgoed is 
van groot belang, maar zo zijn er nog meer 
categoriën op te noemen. Om niet alles uitputtend 
te benoemen, is de keuze om dit niet over te 
nemen.

Het amendement is niet overgenomen.

382 V.10 Wij maken ons sterk voor de erkenning van het 
Limburgs en Nedersaksisch als officiële 
overheidstalen. Ook willen wij meer aandacht in 
het onderwijs voor deze en andere streektalen.

Provincie 
Utrecht 
(Renswoude)

Wij maken ons sterk voor de erkenning van het 
Limburgs en Nedersaksisch als officiële 
overheidstalen. Ook willen wij meer aandacht in 
het onderwijs voor deze en andere streektalen.

C Niet overnemen. 

Zie am. 383. 

Het amendement is niet overgenomen.

383 V.10 Provincie 
Overijssel

Wij maken ons sterk voor de erkenning blijvende 
aandacht van voor het Limburgs en 
Nedersaksisch als officiële streekstalen 
streektaal. Ook willen wij meer aandacht in het 
onderwijs voor deze en andere streektalen. 

C Niet overnemen.

Erkenning onder deel III van het Europees 
Handvest voor streektalen of talen van 
minderheden (nu alleen voor het Fries) betekent 
dat Nederland voor een bepaalde taal 
(bijvoorbeeld het Limburgs of het Nedersaksisch) 
moet voldoen aan 35 van de 68 aanbevelingen in 
deel III. Nu zijn het Limburgs en het Nedersaksisch 
door Nederland erkend onder deel II van het 
Handvest, waaraan geen rechten kunnen worden 
ontleend.

Het amendement is niet overgenomen.

384 V.11 Als onderdeel van het leesoffensief en de strijd 
tegen laaggeletterdheid zetten wij ons in voor het 
versterken van de Nederlandse literatuur. Dat gaat 
om leescampagnes voor jongeren, de promotie 
van Nederlandse auteurs in het buitenland en het 
behoud van bibliotheken in iedere gemeente. 

Provincie 
Utrecht 
(Renswoude)

Als onderdeel van het leesoffensief en de strijd 
tegen laaggeletterdheid zetten wij ons in voor het 
versterken van de Nederlandse literatuur. Dat gaat 
om leescampagnes voor jongeren, de promotie 
van Nederlandse auteurs in het buitenland en het 
behoud van bibliotheken in iedere gemeente. 

C Niet overnemen. 

Promotie van Nederlandse auteurs in het 
buitenland en vertaling van hun boeken heeft een 
positieve impact op dit vitaliteit van de 
Nederlandse literatuur en werkt versterkend. De 
toekenning van de prestigieuze Booker Prize 2020 
aan Marieke Lucas Rijneveld is hiervan het bewijs. 

Het amendement is niet overgenomen.

385 V.12 Wij maken ons sterk voor een pluriform en sterk 
medialandschap. Buitenlandse mediabedrijven op 
de Nederlandse markt worden verplicht te 
investeren in Nederlandse producties. De publieke 
omroep blijft de basisvoorziening in ons bestel. Wij 
willen meer ruimte voor regionale programmering 
op de landelijke netten en bieden extra 
ondersteuning aan lokale en regionale media die 
een belangrijke rol vervullen in de 
nieuwsvoorziening in gemeenten en provincies. 

Provincie 
Limburg 
(Valkenburg 
aan de Geul)

Wij maken ons sterk voor een pluriform en sterk 
medialandschap. Buitenlandse mediabedrijven op 
de Nederlandse markt worden verplicht te 
investeren in Nederlandse producties. De publieke 
omroep blijft de basisvoorziening in ons bestel. Wij 
willen meer ruimte voor regionale programmering 
op de landelijke netten en bieden extra 
ondersteuning aan lokale en regionale media die 
een belangrijke rol vervullen in de 
nieuwsvoorziening in gemeenten en provincies. 
Regionale en ook lokale zenders kunnen 
daarnaast ook ingezet worden voor het behoud 
van de streektaal.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

Amendementen met positief preadvies
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NIEUW CDA Landelijk 
Bestuur

We willen het makkelijker maken voor mensen 
die herstellen van een zware ziekte of kampen 
met een (chronische) ziekte om te re-integreren 
in hun werk.

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

III.39 Wij gaan snel aan de slag met de aanbevelingen 
van de Commissie-Borstlap over de toekomst van 
de arbeidsmarkt. Dat begint met een 
herwaardering van het vaste contract als norm 
voor een duurzame arbeidsrelatie tussen 
werkgevers en werknemers.

B De commissie stelt voor om de strekking van dit 
artikel te wijzigen als gevolg van het ingediende 
amendement 161.

Nieuw tekstvoorstel: 

Wij gaan snel aan de slag met de aanbevelingen 
van de Commissie-Borstlap over de toekomst van 
de arbeidsmarkt. Dat begint met een 
herwaardering van het vaste contract als norm 
voor een duurzame arbeidsrelatie tussen 
werkgevers en werknemers en de aanpak van 
constructies met schijnzelfstandigheid.

Deze tekst hoort bij amendement 161, dat is 
overgenomen. 

161 III.46 Veel mensen die op het minimumloon werken 
kunnen nauwelijks rondkomen van het inkomen 
dat ze verdienen. Dit zijn vooral jongeren, die net 
beginnen in een eerste baan of een bijbaan. 
Daarom verhogen wij het wettelijk 
minimumuurloon met 10% voor een veertigurige 
werkweek. Ook gaan we elke twee jaar het sociaal 
minimum herijken om te kijken of de hoogte nog 
toereikend is om van te leven.

Provincie 
Gelderland 
(Apeldoorn)

Veel mensen die op het minimumloon werken 
kunnen nauwelijks rondkomen van het inkomen 
dat ze verdienen. Dit zijn vooral jongeren, die net 
beginnen in een eerste baan of een bijbaan. 
Daarom verhogen wij het wettelijk 
minimumuurloon met 10% voor een veertigurige 
werkweek. Ook gaan we elke twee jaar het sociaal 
minimum herijken om te kijken of de hoogte nog 
toereikend is om van te leven.
Ook maken wij een einde aan 
schijnconstructies waarbij mensen onder het 
minimumloon betaald worden, bijvoorbeeld 
door de inkomsten geen 'loon' maar 'resultaat 
uit overige werkzaamheden' te noemen.

B Gewijzigd overnemen.

Zie III.39 voor het nieuwe tekstvoorstel.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij artikel III.
39 is overgenomen. 

169 III.55 Wij gaan in Europees verband vastleggen dat je 
zelf eigenaar bent en blijft van je eigen 
persoonsgegevens en persoonsgerelateerde data. 
Zo’n ondubbelzinnige wettelijke bepaling geeft 
zekerheid aan burgers en een solide basis om de 
verhouding met platforms en bedrijven beter te 
reguleren. 

Provincie Zuid-
Holland (Den 
Haag)

Wij gaan in Europees verband vastleggen dat je 
zelf eigenaar bent en blijft van je eigen 
persoonsgegevens en persoonsgerelateerde data. 
Zo’n ondubbelzinnige wettelijke bepaling geeft 
zekerheid aan burgers en een solide basis om de 
verhouding met platforms en bedrijven beter te 
reguleren. Ook zetten we in op duidelijke 
regelgeving voor gegevensbescherming van 
niet-persoonlijke gegevens, zodat we stappen 
zetten in het veilig gebruiken van big data. 

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

170 III.61 In tijden van fake news en buitenlandse 
beïnvloeding staan wij pal voor de persvrijheid en 
de vrije nieuwsgaring als onderdeel van het 
democratisch proces. Bescherming van de 
persvrijheid is een kerntaak van de overheid. Wij 
versterken de onafhankelijke journalistiek in haar 
bijdrage aan het publieke debat en zien hier ook 
een belangrijke rol voor zowel de landelijke als 
regionale en lokale omroepen.  

Europanetwerk In tijden van fake news en buitenlandse 
beïnvloeding staan wij pal voor de persvrijheid en 
de vrije nieuwsgaring, in Nederland en Europa. 
Bescherming van de persvrijheid is een kerntaak 
van de overheid. Onafhankelijke journalistiek 
met meer aandacht voor lokale, regionale en 
Europese besluitvorming draagt bij aan het 
publieke debat en het democratische proces. 
Wij willen de onafhankelijke journalistiek op 
deze aandachtsgebieden versterken en zien 
hier ook een belangrijke rol voor zowel de 
landelijke als regionale en lokale omroepen. 

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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176 III.65 In het nieuwe kabinet keert de minister voor 
Volkshuisvesting terug. Deze krijgt een duidelijke 
regierol, wijst nieuwe bouwlocaties aan en maakt 
met provincies en regio’s bindende afspraken over 
de kwantiteit en kwaliteit van het aantal te bouwen 
woningen. Vastgelopen bouwprojecten worden 
losgetrokken met een aanwijzing van de nieuwe 
minister. 

Provincie 
Noord-Holland 
(Amsterdam)

In het nieuwe kabinet keert de minister voor 
Volkshuisvesting terug. Deze krijgt een duidelijke 
regierol, wijst nieuwe bouwlocaties aan en maakt 
met provincies en regio’s bindende afspraken over 
de kwantiteit en kwaliteit van het aantal te bouwen 
woningen. Vastgelopen bouwprojecten worden 
losgetrokken met een aanwijzing van de nieuwe 
minister. Grote binnenstedelijke deelgebieden 
die hun functie hebben verloren moeten sneller 
worden getransformeerd naar woonwijken.

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

177 III.65 Provincie Zuid-
Holland 
(Rijswijk)

In het nieuwe kabinet keert de minister voor 
Volkshuisvesting terug. Deze krijgt een duidelijke 
regierol, wijst nieuwe bouwlocaties aan en maakt 
met provincies en regio’s bindende afspraken over 
de kwantiteit en kwaliteit van het aantal te bouwen 
woningen. Vastgelopen bouwprojecten worden 
losgetrokken met een aanwijzing van de nieuwe 
minister. Het rijk stimuleert gemeenten om de 
bouw te bevorderen van betaalbare 
huurwoningen voor het middensegment (voor 
doelgroepen zoals politieagenten, zorg- en 
onderwijsmedewerkers).

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

179 III.65 Provincie 
Drenthe 
(Midden-
Drenthe)

In het nieuwe kabinet keert de minister voor 
Volkshuisvesting terug. Deze krijgt een duidelijke 
regierol, wijst nieuwe bouwlocaties aan in overleg 
met provincie en gemeente en maakt met 
provincies en regio’s bindende afspraken over de 
kwantiteit en kwaliteit van het aantal te bouwen 
woningen.

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

184 III.67 Om excessieve huurstijgingen te voorkomen wordt 
het puntensysteem voor de commerciële 
huursector aangepast en gemakkelijker 
afdwingbaar gemaakt voor huurders. 
Huisjesmelkers worden strenger aangepakt en 
belast

Provincie Zuid-
Holland 
(Rotterdam), 
Stedennetwerk

Om excessieve huurstijgingen te voorkomen wordt 
het puntensysteem voor de commerciële 
huursector aangepast en gemakkelijker 
afdwingbaar gemaakt voor huurders. De termijn 
waarbinnen de aanvangshuur getoetst kan 
worden door de huurcommissie wordt 
verruimd naar minimaal een jaar. Lokale 
overheden krijgen ook de mogelijkheid de 
redelijkheid van de huurprijs te laten toetsen. 
Huisjesmelkers worden strenger aangepakt en 
belast.

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

185 III.67 Provincie 
Noord-Holland 
(Amsterdam)

Om excessieve huurstijgingen te voorkomen wordt 
het puntensysteem voor de commerciële 
huursector aangepast en gemakkelijker 
afdwingbaar gemaakt voor huurders. 
Huisjesmelkers worden strenger aangepakt en 
belast. Om plotselinge en excessieve stijgingen 
van de erfpacht te voorkomen komt er 
consumentenbescherming voor erfpachters. 

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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190 III.71 We maken ruimte voor alternatieve woonvormen, 
zoals hofjes voor ouderen, tiny houses voor 
starters en coöperatieve woonprojecten die door 
bewoners zelf worden ontwikkeld. Meer variatie 
houdt ook rekening met verschillende 
relatievormen, in het bijzonder met gescheiden 
ouders die voor de kinderen bij elkaar in de buurt 
willen blijven wonen.

Provincie Zuid-
Holland 
(Katwijk)

We maken ruimte voor alternatieve woonvormen, 
zoals hofjes voor ouderen, tiny houses voor 
starters en coöperatieve woonprojecten die door 
bewoners zelf worden ontwikkeld. Meer variatie 
houdt ook rekening met verschillende 
relatievormen, in het bijzonder met gescheiden 
ouders die voor de kinderen bij elkaar in de buurt 
willen blijven wonen. Procedures voor het 
plaatsen van flexibele woningen dienen te 
worden vergemakkelijkt. Ook zullen er normen 
moeten worden gesteld die eraan bijdragen dat 
verschillende partijen met de verplaatsing van 
de woningen uit de voeten kunnen.

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

191 III.71 Stedennetwerk; 
CDJA

We maken ruimte voor alternatieve woonvormen, 
zoals hofjes voor ouderen, tiny houses voor 
starters en coöperatieve woonprojecten die door 
bewoners zelf worden ontwikkeld. Meer variatie 
houdt ook rekening met verschillende 
relatievormen, in het bijzonder met gescheiden 
ouders die voor de kinderen bij elkaar in de buurt 
willen blijven wonen. Steden worden 
aangemoedigd voorrangsbeleid toe te passen 
bij de toewijzing van woningen voor leraren, 
zorgmedewerkers en politieagenten.

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

192 III.71 Provincie 
Fryslân 
(Tytsjerksteradi
el)

We maken ruimte voor alternatieve woonvormen, 
zoals hofjes voor ouderen, tiny houses voor 
starters en coöperatieve woonprojecten die door 
bewoners zelf worden ontwikkeld. Meer variatie 
houdt ook rekening met verschillende 
relatievormen, in het bijzonder met gescheiden 
ouders die voor de kinderen bij elkaar in de buurt 
willen blijven wonen. We maken het makkelijker 
om wonen en zorg te combineren. 

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

193 III.72 Er komt een speculatiebeding op 
huisvestingsprojecten. Voor buitenlandse 
beleggers of hedgefunds zonder maatschappelijk 
commitment is geen plaats op onze woningmarkt. 
Gemeenten met een overspannen woningmarkt 
kunnen op wijkniveau een zelfwoonplicht invoeren 
en maatregelen nemen om vakantieverhuur via 
sites als Airbnb te beperken of verbieden. 

Stedennetwerk; 
CDJA

Er komt een antispeculatiebeding op 
huisvestingsprojecten. Voor buitenlandse 
beleggers of hedgefunds zonder maatschappelijk 
commitment is geen plaats op onze woningmarkt. 
Gemeenten met een overspannen woningmarkt 
kunnen op wijkniveau een zelfwoonplicht en 
verhuurdersvergunning invoeren en 
maatregelen nemen om vakantieverhuur via sites 
als Airbnb te beperken of verbieden. Waar nodig 
krijgen deze instrumenten een wettelijke basis.

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

205 III.77 Bij de concessieverlening voor het openbaar 
vervoer is een goede bereikbaarheid van 
dunbevolkte gebieden een belangrijk criterium. 
Experimenten met andere vervoersmiddelen als 
deelauto’s en vrijwilligerstaxi’s kunnen in de 
concessie worden meegenomen. 

Provincie 
Brabant 
(Eindhoven)

Bij de concessieverlening voor het openbaar 
vervoer is een goede bereikbaarheid van 
dunbevolkte gebieden een belangrijk criterium. 
Experimenten met andere vervoersmiddelen als 
deelauto’s en vrijwilligerstaxi’s kunnen in de 
concessie worden meegenomen mits deze 
toegankelijk blijven voor jongeren en mensen 
met kleine portemonnee. 

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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228 III.94 Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba zetten we in 
op een verdere versterking van de lokale 
bestuurskracht. Door meer financiële ruimte in de 
vrije uitkering vergroten we de zelfredzaamheid en 
beleidsvrijheid en verminderen we de bureaucratie 
vanuit Den Haag. Om de eigen inkomsten te 
versterken wordt gewerkt aan een verbreding van 
de economische basis en zetten we in op 
duurzaam toerisme en landbouw. Om de armoede 
terug te dringen wordt de verhoging van het 
sociaal minimum voortgezet. 

Provincie 
Fryslân 
(Weststellingwe
rf)

Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba zetten we in 
op een verdere versterking van de lokale 
bestuurskracht. Door meer financiële ruimte in de 
vrije uitkering vergroten we de zelfredzaamheid en 
beleidsvrijheid en verminderen we de bureaucratie 
vanuit Den Haag. Hierbij is het echter wel van 
belang dat het Caribische deel van het 
Koninkrijk laat zien dat men met deze gelden 
verantwoord om gaat en er een actieve 
bestrijding van corruptie aangetoond is. Om de 
eigen inkomsten te versterken wordt gewerkt aan 
een verbreding van de economische basis en 
zetten we in op duurzaam toerisme en landbouw. 
Om de armoede terug te dringen wordt de 
verhoging van het sociaal minimum voortgezet. 

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

229 III.95 Dat begint met een snelle en rechtvaardige 
afhandeling van de schade aan huizen en 
bedrijven. Totdat de afbouw van de gaswinning 
leidt tot rust in de bodem zullen woningen en 
andere panden moeten worden versterkt. De 
voortgang van de schadeafhandeling en 
versterking wordt in heldere afspraken vastgelegd 
en permanent gemonitord. Voor versnelling van de 
aanpak brengen we de verantwoordelijkheid voor 
Groningen over van het ministerie van 
Economische Zaken naar de nieuwe minister van 
Regionale Ontwikkeling. 

Provincie 
Drenthe 
(Tynaarlo)

Dat begint met een snelle en rechtvaardige 
afhandeling van de schade aan huizen en 
bedrijven. Totdat de afbouw van de gaswinning 
leidt tot rust in de bodem zullen woningen en 
andere panden moeten worden versterkt. De 
voortgang van de schadeafhandeling en 
versterking wordt in heldere afspraken vastgelegd 
en permanent gemonitord. Voor versnelling van de 
aanpak brengen we de verantwoordelijkheid voor 
Groningen over van het ministerie van 
Economische Zaken naar de nieuwe minister van 
Regionale Ontwikkeling. Wij vinden dat, op basis 
van ervaringen in Groningen, alle Nederlanders 
door de overheid beschermd moeten worden 
als mijnbouw bovengrondse schade 
veroorzaakt. De Commissie Mijnbouwschade 
en het Instituut Mijnbouwschade Groningen 
moeten voldoende mandaat hebben om dit te 
kunnen garanderen.

A Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

230 III.95 Provincie 
Groningen 
(Senioren)

Dat begint met een snelle en rechtvaardige, royale 
en vooral loyale afhandeling van de schade aan 
huizen en bedrijven. Totdat de afbouw van de 
gaswinning leidt tot rust in de bodem zullen 
woningen en andere panden moeten worden 
versterkt. De voortgang van de schadeafhandeling 
en versterking wordt in heldere afspraken 
vastgelegd en permanent gemonitord. Voor 
versnelling van de aanpak brengen we de 
verantwoordelijkheid voor Groningen over van het 
ministerie van Economische Zaken naar de 
nieuwe minister van Regionale Ontwikkeling. 

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

376 V.3 Voor racisme en discriminatie is geen enkele 
plaats in onze samenleving. Uitsluiting en 
belediging op basis van welke grond dan ook is 
een gif dat verhoudingen tussen mensen en 
groepen verziekt en mensen uit elkaar drijft. 

Provincie 
Brabant 
(Eindhoven)

Voor racisme en discriminatie is geen enkele 
plaats in onze samenleving. Uitsluiting en 
belediging op basis van welke grond dan ook is 
een gif dat verhoudingen tussen mensen en 
groepen verziekt en mensen uit elkaar drijft. 
Delicten met een discriminatieachtergrond 
moeten harder worden aangepakt. 

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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V.4 Wij beperken de ongewenste beïnvloeding door 
onvrije landen op religieuze en maatschappelijke 
organisaties. Dit vraagt om een verbod op 
buitenlandse financiering van organisaties die in 
strijd handelen met de rechtsstaat. Ook willen wij 
een verbod op salafistische organisaties en een 
openbare lijst van buitenlandse predikers die het 
land niet in mogen. 

CDA Landelijk 
Bestuur

Nieuw tekstvoorstel bij amendement 378 wordt 
overgenomen, plus een extra aanpassing:

Wij beperken pakken de ongewenste 
buitenlandse beïnvloeding door onvrije landen op 
religieuze en maatschappelijke organisaties aan. 
Dit vraagt om een verbod op buitenlandse 
financiering van organisaties die in strijd handelen 
met de rechtsstaat. Ook willen wij een verbod op 
salafistische organisaties die zich schuldig maken 
aan haat zaaien en het verheerlijken van of 
oproepen tot terreur en een openbare lijst van 
buitenlandse predikers die het land niet in mogen. 

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

Bestu
ursam. 
28

NIEUW CDA Landelijk 
Bestuur

Amendement 386 wordt overgenomen, plus 
een extra toevoeging:

Het op 5 mei stilstaan bij onze hard bevochten 
vrijheid draagt bij aan nationale saamhorigheid en 
het besef dat het een groot goed is om te leven in 
een vrije en veilige samenleving. Daarom wil het 
CDA in overleg met sociale partners komen tot 
een jaarlijks collectief vrije en betaalde 
bevrijdingsdag, waarbij op deze dag ook de 
educatieve kant van Bevrijdingsdag belicht 
wordt.

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

386 NIEUW Provincie 
Gelderland 
(Ede)

Het op 5 mei stilstaan bij onze hard bevochten 
vrijheid draagt bij aan nationale saamhorigheid 
en het besef dat het een groot goed is om te 
leven in een vrije en veilige samenleving. 
Daarom wil het CDA in overleg met sociale 
partners komen tot een jaarlijks collectief vrije 
en betaalde bevrijdingsdag.

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

Amendementen zonder spreektijd
157 III.44 Een grotere wendbaarheid maakt dat werkenden 

met meer zekerheid op de arbeidsmarkt staan. Het 
is makkelijker om te wisselen van baan of een 
tijdje als ondernemer te werken. Voor werkgevers 
verlaagt een grotere wendbaarheid de drempel om 
mensen in vaste dienst te nemen. Daarom 
beperken wij voor werkgevers de 
loondoorbetalingsplicht bij ziekte en maken wij een 
eenvoudiger regeling voor ontslagvergoedingen. 

Provincie 
Overijssel

Een grotere wendbaarheid maakt dat werkenden 
met meer zekerheid op de arbeidsmarkt staan. Het 
is makkelijker om te wisselen van baan of een 
tijdje als ondernemer te werken. Voor werkgevers 
verlaagt een grotere wendbaarheid de drempel om 
mensen in vaste dienst te nemen. Daarom 
beperken wij voor werkgevers de 
loondoorbetalingsplicht bij ziekte tot één jaar en 
maken wij een eenvoudiger regeling voor 
ontslagvergoedingen.

A Gewijzigd overnemen. 

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Nieuw tekstvoorstel, dat extra ondersteuning 
krijgt vanuit het bestuur en de lijsttrekker:

Daarom beperken wij voor werkgevers de 
loondoorbetalingsplicht bij ziekte tot één jaar, te 
beginnen bij werkgevers in het MKB en maken 
wij een eenvoudiger regeling voor 
ontslagvergoedingen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

160 III.46 Veel mensen die op het minimumloon werken 
kunnen nauwelijks rondkomen van het inkomen 
dat ze verdienen. Dit zijn vooral jongeren, die net 
beginnen in een eerste baan of een bijbaan. 
Daarom verhogen wij het wettelijk 
minimumuurloon met 10% voor een veertigurige 
werkweek. Ook gaan we elke twee jaar het sociaal 
minimum herijken om te kijken of de hoogte nog 
toereikend is om van te leven.

CDA-
basisgroep 
sociale 
zekerheid 

Veel mensen die op het minimumloon werken 
kunnen nauwelijks rondkomen van het inkomen 
dat ze verdienen. Dit zijn vooral jongeren, die net 
beginnen in een eerste baan of een bijbaan. 
Daarom verhogen wij het wettelijk 
minimumuurloon met 10% voor een veertigurige 
werkweek. Ook gaan we elke twee jaar het sociaal 
minimum herijken om te kijken of de hoogte nog 
toereikend is om van te leven. De uitkeringen 
moeten gekoppeld blijven aan het 
minimumloon.

A De indiener heeft dit amendement ingetrokken. Het amendement is ingetrokken.
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162 NIEUW CDA-
basisgroep 
sociale 
zekerheid 

Van uitkeringsgerechtigden voor wie betaald 
werk (nog) een stap te ver is, wordt 
wederkerigheid naar vermogen verwacht, zoals 
vrijwilligerswerk en (arbeidsmatige )
dagbesteding. Daarin zijn maatwerk en 
keuzevrijheid cruciaal. Naar rato van het aantal 
ingezette uren kan een vrijwilligersvergoeding 
worden toegekend. De uitvoering van deze 
toekenning vindt plaats door de instelling waar 
het vrijwilligerswerk wordt verricht. De 
instelling ontvangt daarvoor een 
vrijwilligersbudget van de overheid. 

B De indiener heeft dit amendement ingetrokken. Het amendement is ingetrokken.

163 NIEUW CDA-
basisgroep 
sociale 
zekerheid 

De kostendelersregeling wordt volledig 
afgeschaft

A Gewijzigd overnemen.

De commissie herkent dat de kostdelernorm in 
bepaalde situaties voor problemen kan zorgen. 
Het volledig afschaffen van de kostendelernorm 
gaat echter te ver. We gaan dan immers weer naar 
de situatie terug dat er in 1 huishouden soms wel 
tot 4 personen wonen die een volledige uitkering 
kunnen ontvangen, terwijl dat niet nodig is om in 
het levensonderhoud te voorzien. Dat is niet 
rechtvaardig.

Nieuw tekstvoorstel:

Gemeenten worden gestimuleerd om meer 
gebruik te maken van maatwerk rond de 
kostdelernorm.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

165 III.51 Een inclusieve arbeidsmarkt vraagt om een gelijke 
beloning van mannen en vrouwen, nieuwe 
afspraken over thuiswerk en de combinatie van 
werk en zorg. Wij komen met een nieuwe regeling 
voor kinderopvang voor werkende ouders en willen 
een actieve aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. 
Voor grote bedrijven en organisaties willen wij een 
eigen diversiteitscode, die ze zelf naleven en 
verantwoorden

CDAV Als brede volkspartij hechten wij belang aan 
een inclusieve samenleving, waarin ieder mens 
gekend en erkend wordt. Wij hechten dan ook 
belang aan een inclusieve arbeidsmarkt, die 
vraagt om vrouwen en mannen die samen 
bewust afspraken maken over de verdeling van 
zorg en arbeid waarbij ook de economische 
zelfstandigheid van de vrouw is gegarandeerd. 
Een inclusieve arbeidsmarkt vraagt om een gelijke 
beloning van mannen en vrouwen, nieuwe 
afspraken over thuiswerk en de combinatie van 
werk en zorg. Wij komen met een nieuwe regeling 
voor kinderopvang voor werkende ouders en willen 
een actieve aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. 
Voor grote bedrijven en organisaties willen wij een 
eigen diversiteitscode, die ze zelf naleven en 
verantwoorden.

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Nieuw tekstvoorstel:

Als brede volkspartij hechten wij belang aan 
een inclusieve samenleving, waarin ieder mens 
gekend en erkend wordt. Wij hechten dan ook 
belang aan een inclusieve arbeidsmarkt, die 
vraagt om vrouwen en mannen die samen 
bewust afspraken maken over de verdeling van 
zorg en arbeid waarbij ook de economische 
zelfstandigheid van de vrouw wordt 
gestimuleerd.Een inclusieve arbeidsmarkt vraagt 
om een gelijke beloning van mannen en vrouwen, 
nieuwe afspraken over thuiswerk en de combinatie 
van werk en zorg. Wij komen met een nieuwe 
regeling voor kinderopvang voor werkende ouders 
en willen een actieve aanpak van 
arbeidsmarktdiscriminatie. Voor grote bedrijven en 
organisaties willen wij een eigen diversiteitscode, 
die ze zelf naleven en verantwoorden. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 
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172 III.64 Met een grootschalig Nationaal Woonplan gaan 
we binnen tien jaar 1 miljoen nieuwe en duurzame 
woningen bouwen. Alle oplossingen zijn denkbaar: 
van bouwen in het groen tot een compleet nieuwe 
stad.

Provincie Zuid-
Holland 
(Vlaardingen) / 
Provincie 
Utrecht

Met een grootschalig Nationaal Woonplan gaan 
we binnen tien jaar 1 miljoen nieuwe en duurzame 
woningen bouwen. Alle oplossingen zijn denkbaar: 
van bouwen in het groen tot een compleet nieuwe 
stad. Maar ook is er aandacht voor het 
veranderen naar woonfunctie van kantoor- en 
bedrijfspanden en modulaire en circulaire 
bouw.

B Gewijzigd overnemen.

De indiener heeft samen met de indieners van het 
ingetrokken amendement 256 een aanvulling 
gedaan.

Tekstvoorstel:

Met een grootschalig Nationaal Woonplan gaan 
we binnen tien jaar 1 miljoen nieuwe en duurzame 
woningen bouwen. Alle oplossingen zijn denkbaar: 
van bouwen in het groen tot een compleet nieuwe 
stad. Maar ook is er aandacht voor het 
veranderen naar woonfunctie van kantoor- en 
bedrijfspanden en modulaire en circulaire 
bouw. In de afgelopen jaren heeft de 
bouwsector zich ontwikkeld op dit vlak. Wij 
stimuleren daarbij daarbij duurzame 
materiaalkeuzes en geven ruimte aan zulke 
innovaties.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

173 III.64 Provincie 
Groningen 
(Veendam-
Wildervank)

Met een grootschalig Nationaal Woonplan gaan 
we binnen tien jaar 1 miljoen nieuwe en duurzame 
woningen bouwen. Alle oplossingen zijn denkbaar: 
van bouwen in het groen tot een compleet nieuwe 
stad. Provincies geven meer ruimte voor 
woningbouw in de gemeenten op het 
platteland, zodat de groei terugkeert.

B Gewijzigd overnemen.

De indieners gaan akkoord met dit voorstel.

Tekstvoorstel: 

Met een grootschalig Nationaal Woonplan gaan 
we binnen tien jaar 1 miljoen nieuwe en duurzame 
woningen bouwen. Alle oplossingen zijn denkbaar: 
van bouwen in het groen tot een compleet nieuwe 
stad. Ook in kleinere dorpen willen wij meer 
ruimte voor woningbouw om krimp tegen te 
gaan, de leefbaarheid te vergroten en te 
voorzien in de woningbehoefte van de eigen 
inwoners.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

174 III.64 Provincie 
Fryslân 
(Weststellingwe
rf)

Met een grootschalig Nationaal Woonplan gaan 
we binnen tien jaar 1 miljoen nieuwe en duurzame 
woningen bouwen. Alle oplossingen zijn denkbaar: 
van bouwen in het groen tot een compleet nieuwe 
stad, en van in- en uitbreiding van onze dorpen 
op het platteland in het kader van krimp en 
leefbaarheid.

B Gewijzigd overnemen.

Zie am. 173.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 173 
is overgenomen. 

175 III.65 In het nieuwe kabinet keert de minister voor 
Volkshuisvesting terug. Deze krijgt een duidelijke 
regierol, wijst nieuwe bouwlocaties aan en maakt 
met provincies en regio’s bindende afspraken over 
de kwantiteit en kwaliteit van het aantal te bouwen 
woningen. Vastgelopen bouwprojecten worden 
losgetrokken met een aanwijzing van de nieuwe 
minister. 

Provincie 
Overijssel

In het nieuwe kabinet keert de minister voor 
Volkshuisvesting terug. Deze krijgt een duidelijke 
regierol, wijst nieuwe bouwlocaties aan en maakt 
met provincies en regio’s bindende afspraken over 
de kwantiteit en kwaliteit van het aantal te bouwen 
woningen. Naast de extra bouwinspanningen 
wordt daarbij in ieder geval gegarandeerd dat 
er ruimte blijft voor het bouwen voor de eigen 
woningbehoefte in gemeenten. Vastgelopen 
bouwprojecten worden losgetrokken met een 
aanwijzing van de nieuwe minister. 

B Gewijzigd overnemen.

Zie am. 173.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 173 
is overgenomen. 
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188 III.69 Steden mogen buiten de stadsgrenzen groeien om 
in de stad meer ruimte te houden voor groen. 
Parken, speelweides, volkstuinen en stadsnatuur 
vergroten de leefbaarheid en zijn van steeds groter 
belang voor afkoeling bij hitte of de opvang van 
regenwater bij extreme buien. 

Provincie Zuid-
Holland (Delft)

Steden en dorpen mogen buiten de stadsgrenzen 
(of bebouwde kom) groeien om in de stad meer 
ruimte te houden voor groen. Parken, 
speelweides, volkstuinen en stadsnatuur vergroten 
de leefbaarheid en zijn van steeds groter belang 
voor afkoeling bij hitte of de opvang van 
regenwater bij extreme buien. 

C Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Dit artikel gaat over een grotere leefbaarheid in de 
steden. De mogelijkeid voor kleinere gemeente om 
te groeien wordt toegevoegd via het gewijzigd 
voorstel bij amendement 173. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 173 
is overgenomen. 

178 III.65 In het nieuwe kabinet keert de minister voor 
Volkshuisvesting terug. Deze krijgt een duidelijke 
regierol, wijst nieuwe bouwlocaties aan en maakt 
met provincies en regio’s bindende afspraken over 
de kwantiteit en kwaliteit van het aantal te bouwen 
woningen. Vastgelopen bouwprojecten worden 
losgetrokken met een aanwijzing van de nieuwe 
minister. 

Provincie 
Utrecht 
(Montfoort)

In het nieuwe kabinet keert de minister voor 
Volkshuisvesting terug. Deze krijgt een duidelijke 
regierol, wijst nieuwe bouwlocaties aan en maakt 
met provincies en regio’s bindende afspraken over 
de kwantiteit en kwaliteit van het aantal te bouwen 
woningen. Vastgelopen bouwprojecten worden 
losgetrokken met een aanwijzing van de nieuwe 
minister. Er wordt één voor het gehele land 
geldende wet gemaakt voor het benutten van 
Vrijkomende Agrarische Bedrijfspanden als 
woning.

B Niet overnemen.

Op voorstel van het CDA is er een landelijke Wet 
Plattelandswoningen gekomen. De gemeente kan 
daarmee e.e.a. herbestemmen. 

Het amendement is niet overgenomen.

183 III.66 Wij willen dat woningcorporaties als een echte 
maatschappelijke onderneming weer alle ruimte 
krijgen om betaalbaar te bouwen, in het bijzonder 
voor de middenklasse. De verhuurdersheffing 
wordt afgeschaft in ruil voor stevige afspraken over 
de bouwopgave voor corporaties. Wij vergroten de 
zeggenschap van huurders door corporaties zich 
jaarlijks te laten verantwoorden voor het gevoerde 
beleid.

Provincie 
Gelderland 
(Culemborg), 
Provincie 
Zeeland, CDA 
Midvoor

Wij willen dat woningcorporaties als een echte 
maatschappelijke onderneming weer alle ruimte 
krijgen om betaalbaar te bouwen, in het bijzonder 
voor de middenklasse. De verhuurdersheffing 
wordt afgeschaft in ruil voor stevige afspraken over 
de bouwopgave voor corporaties. Wij vergroten de 
zeggenschap van huurders door corporaties zich 
jaarlijks te laten verantwoorden voor het gevoerde 
beleid. Ook willen wij dat woningcorporaties 
meer ruimte krijgen om te investeren in sociale 
leefbaarheid in en rondom hun woningbezit. 
Ook krijgen woningcorporaties de ruimte 
financieel en anderszins bij te dragen aan 
versterking van de sociale cohesie in wijken, 
buurten en dorpen.

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Het amendement spreekt twee keer hetzelfde uit. 
Wij doen hieronder een voorstel om dit samen te 
voegen.

Tekstvoorstel:

Ook willen wij dat woningcorporaties meer 
ruimte krijgen om te investeren in sociale 
leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

186 III.68 Voor nieuwbouwprojecten komt er een groennorm 
om de balans tussen wonen, natuur en recreatie te 
beschermen. Groen groeit mee. Wij zien in 
houtbouw een duurzaam alternatief voor steen en 
beton, omdat het CO2 vasthoudt in plaats van 
uitstoot.

Provincie 
Brabant 
(Tilburg)

Voor nieuwbouwprojecten komt er een groennorm 
om de balans tussen wonen, natuur en recreatie te 
beschermen. Groen groeit mee. Wij zien in 
houtbouw een duurzaam alternatief voor steen en 
beton, omdat het CO2 vasthoudt in plaats van 
uitstoot. Wonen in het groen kan alleen dan 
worden overwogen als dit geen nadelige 
gevolgen heeft voor kwetsbare natuurgebieden 
en openheid van het landschap.

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Tekstvoorstel:

... van uitstoot. Bij bouwen in het groen is en 
bljven het voorkomen van nadelige schade 
voor kwetsbare natuurgebieden en behoud van 
het landschap een belangrijk aandachtspunt.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

210 III.79 Wij willen op termijn een hervorming van de 
autobelasting, zodat ook elektrische auto’s gaan 
bijdragen aan de aanleg en onderhoud van wegen 
en spoorwegen. Voorwaarde is dat het totaal aan 
autobelastingen niet stijgt. 

Provincie Zuid-
Holland 
(Molenlanden)

Wij willen op termijn een hervorming van de 
autobelasting, zodat ook elektrische auto’s gaan 
bijdragen aan de aanleg en onderhoud van wegen 
en spoorwegen. Wij zullen een vorm van 
rekeningrijden invoeren. Voorwaarde is dat het 
totaal aan autobelastingen niet stijgt. 

B De indiener heeft dit amendement ingetrokken. Het amendement is ingetrokken.
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222 III.85 Het begin van de grote omslag is een nieuwe visie 
op de ruimtelijke indeling van ons land. In een 
nieuwe Nota Ruimte leggen we voor de lange 
termijn vast waar we ruimte bestemmen om te 
wonen en werken of voor natuur en landbouw. In 
deze nieuwe visie worden de Randstad en grote 
natuurgebie den ontlast en nieuwe groeiregio’s 
aangewezen. 

Provincie 
Brabant 
(Laarbeek)

Het begin van de grote omslag is een nieuwe visie 
op de ruimtelijke indeling van ons land. In een 
nieuwe Nota Ruimte leggen we voor de lange 
termijn vast waar we ruimte bestemmen om te 
wonen en werken of voor natuur en landbouw. In 
deze nieuwe visie worden de Randstad en grote 
natuurgebie den ontlast en nieuwe groeiregio’s 
aangewezen. In het buitengebied worden de 
gebruiksmogelijkheden op bestaande locaties 
flexibeler gemaakt. 

B De indiener heeft dit amendement ingetrokken. Het amendement is ingetrokken.

372 V.1 Religie en kerkgenootschappen vervullen een 
belangrijke rol in onze samenleving. Daarom staan 
wij pal voor de bescherming van de vrijheid van 
godsdienst die aan iedereen - binnen de grenzen 
van de wet - de ruimte laat om zijn geloof inhoud 
en vorm te geven, ook in het publieke domein. 

Provincie 
Zeeland 
(Noord-
Beveland)

Religie en kerkgenootschappen vervullen een 
belangrijke rol in onze samenleving. Het CDA 
heeft een bijzondere relatie met religie en kerk. 
In onze uitgangspunten spreken we uit dat het 
CDA het Bijbels getuigenis van Gods beloften, 
daden en geboden als van beslissende 
betekenis aanvaardt voor mens, maatschappij 
en overheid. Daarom staan wij pal voor de 
bescherming van de vrijheid van godsdienst die 
aan iedereen - binnen de grenzen van de wet - de 
ruimte laat om zijn geloof inhoud en vorm te 
geven, ook in het publieke domein. 

B Gewijzigd overnemen.

De indiener vraagt terecht om meer aandacht voor 
het aangedragen punt in het amendement. Met de 
indiener is afgesproken dat dit amendement een 
plek krijgt in de inleiding, die hiervoor aangepast 
zal worden.

Het voorstel zoals beschreven in het preadvies 
is overgenomen. 

377 V.4 Wij beperken de ongewenste beïnvloeding door 
onvrije landen op religieuze en maatschappelijke 
organisaties. Dit vraagt om een verbod op 
buitenlandse financiering van organisaties die in 
strijd handelen met de rechtsstaat. Ook willen wij 
een verbod op salafistische organisaties en een 
openbare lijst van buitenlandse predikers die het 
land niet in mogen. 

Provincie 
Overijssel

Wij beperken de ongewenste beïnvloeding door 
onvrije landen op religieuze en maatschappelijke 
organisaties. Dit vraagt om een verbod op 
buitenlandse financiering van organisaties die in 
strijd handelen met de rechtsstaat. Alleen 
financiering uit vrije landen is toegestaan. 
Organisaties die handelen in strijd met de 
grondwet en het EVRM worden verboden. Ook 
willen wij een verbod op salafistische organisaties 
en een openbare lijst van buitenlandse predikers 
die het land niet in mogen. 

B Gewijzigd overnemen. 

De commissie heeft de strekking van dit 
amendement overgenomen bij am. 142, omdat dit 
daar het beste past.

Het amendement is niet overgenomen, 
vanwege het overnemen van het tekstvoorstel 
bij am. 142 dat van gelijke strekking is.

378 V.4 Wij beperken de ongewenste beïnvloeding door 
onvrije landen op religieuze en maatschappelijke 
organisaties. Dit vraagt om een verbod op 
buitenlandse financiering van organisaties die in 
strijd handelen met de rechtsstaat. Ook willen wij 
een verbod op salafistische organisaties en een 
openbare lijst van buitenlandse predikers die het 
land niet in mogen. 

Provincie Zuid-
Holland (Den 
Haag)

Wij beperken de ongewenste buitenlandse  
beïnvloeding door onvrije landen op religieuze en 
maatschappelijke organisaties. Dit vraagt om een 
verbod op buitenlandse financiering van 
organisaties die in strijd handelen met de 
rechtsstaat. Ook willen wij een verbod op 
salafistische organisaties organisaties die zich 
schuldig maken aan haat zaaien en het 
verheerlijken van of oproepen tot terreur en 
een openbare lijst van buitenlandse predikers die 
het land niet in mogen. 

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Tekstvoorstel:

Wij beperken de ongewenste buitenlandse 
beïnvloeding door onvrije landen op religieuze en 
maatschappelijke organisaties. Dit vraagt om een 
verbod op buitenlandse financiering van 
organisaties die in strijd handelen met de 
rechtsstaat. Ook willen wij een verbod op 
salafistische organisaties die zich schuldig maken 
aan haat zaaien en het verheerlijken van of 
oproepen tot terreur en een openbare lijst van 
buitenlandse predikers die het land niet in mogen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 
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379 V.5 Wat ons bindt willen wij laten zien in een nieuw 
nationaal historisch museum over de geschiedenis 
van Nederland. Juist in tijden van polarisatie kan 
dit bijdragen aan verbinding en saamhorigheid en 
het gevoel één gemeenschap te zijn.

Provincie 
Gelderland 
(Nijmegen)

Wat ons bindt willen wij laten zien laten we zien in 
onze rijksmusea een nieuw nationaal historisch 
museum en de vele provinciale musea die ons 
land rijk is, zoals het Limburgs Museum en het 
Fries Museum, over de geschiedenis van 
Nederland. Juist in tijden van polarisatie Wij 
stimuleren deze musea om in hun diversiteit bij 
te dragen aan  kan dit bijdragen aan verbinding 
en saamhorigheid en aan het gevoel één 
veelkleurige gemeenschap te zijn.

B Gewijzigd overnemen.

Begin dit jaar heeft ook Pieter Heerma, samen met 
de SP, hier al voor gepleit. In het nieuwe nationaal 
historisch museum kan het verhaal van Nederland 
verteld worden, want er is een gemeenschappelijk 
verhaal dat wij als land hebben. Dat verhaal met 
mooie en minder mooie kanten verdient het om 
wat meer geëtaleerd te worden. 

Tekstvoorstel:

Wat ons bindt laten we zien met een nieuw 
nationaal historisch museum over de 
geschiedenis van Nederland. Samen met onze 
bestaande rijksmusea en de vele provinciale 
musea die ons land rijk is, kan dit juist in tijden 
van polarisatie bijdragen aan verbinding, 
saamhorigheid en aan het gevoel één 
veelkleurige gemeenschap te zijn.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

Amendementen met spreektijd Amendementen met spreektijd
Hoofdstuk III Een eerlijke economie
III. §Werk dat zekerheid, waardering en perspectief biedt 

Bestu
ursam. 
19

III.46 Veel mensen die op het minimumloon werken 
kunnen nauwelijks rondkomen van het inkomen 
dat ze verdienen. Dit zijn vooral jongeren, die net 
beginnen in een eerste baan of een bijbaan. 
Daarom verhogen wij het wettelijk 
minimumuurloon met 10% voor een veertigurige 
werkweek. Ook gaan we elke twee jaar het sociaal 
minimum herijken om te kijken of de hoogte nog 
toereikend is om van te leven.

CDA Landelijk 
Bestuur

Veel mensen die op het minimumloon werken 
kunnen nauwelijks rondkomen van het inkomen 
dat zij verdienen. Dit zijn vooral jongeren, die net 
beginnen in een eerste baan of een bijbaan. 
Daarom verhogen wij het wettelijk 
minimumuurloon met 10% voor een veertigurige 
werkweek. Zij moeten onder de streep erop 
vooruitgaan. Wie normaal werkt voor de kost 
mag niet in armoede vervallen.  We kunnen dat 
bereiken door gerichte lastenverlaging, een 
verhoging van het minimumloon of een 
combinatie van ingrepen.  Ook gaan we elke 
twee jaar het sociaal minimum herijken om te 
kijken of de hoogte nog toereikend is om van te 
leven.

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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158 III.46 Veel mensen die op het minimumloon werken 
kunnen nauwelijks rondkomen van het inkomen 
dat ze verdienen. Dit zijn vooral jongeren, die net 
beginnen in een eerste baan of een bijbaan. 
Daarom verhogen wij het wettelijk 
minimumuurloon met 10% voor een veertigurige 
werkweek. Ook gaan we elke twee jaar het sociaal 
minimum herijken om te kijken of de hoogte nog 
toereikend is om van te leven.

Provincie Zuid-
Holland 
(Molenlanden, 
Rotterdam)

Veel mensen die op het minimumloon werken 
kunnen nauwelijks rondkomen van het inkomen 
dat ze verdienen. Dit zijn vooral jongeren, die net 
beginnen in een eerste baan of een bijbaan. 
Daarom verhogen wij het wettelijk 
minimumuurloon met 10% voor een veertigurige 
werkweek, met instandhouding van de 
koppeling met de AOW. Verder zullen we 
jongeren vanaf 18 jaar het recht geven op een 
volwaardig minimumloon en nemen we extra 
maatregelen om het aantrekkelijk te houden 
jongeren na hun 18e verjaardag in dienst te 
houden. Ook gaan we elke twee jaar het sociaal 
minimum herijken om te kijken of de hoogte nog 
toereikend is om van te leven.

A Gewijzigd overnemen.

Het is de bedoeling van de programmacommissie 
dat de koppeling van het minimumloon aan de 
AOW en de uitkeringen in stand blijft. Na de 10% 
verhoging van het WML, stijgen de AOW en de 
uitkeringen gewoon mee. Dit geldt ook voor het 
minimumjeugdloon, zodat ook werkende jongeren 
hier van profiteren.
Verdere ophogingen van het minimumjeugdloon 
heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de horeca. 
Het lijkt ons in deze tijd niet verstandig de horeca 
verder te treffen.

Nieuw tekstvoorstel:

"Daarom verhogen wij het wettelijk 
minimumuurloon met 10% voor een veertigurige 
werkweek, waarna de koppeling met de AOW en 
uitkering in stand blijft. Het minimumjeugdloon 
voor jongeren tussen 18 en 21 jaar stijgt mee. 
Ook gaan we...

Het amendement is niet overgenomen.

159 III.46 Provincie 
Noord-Holland 
(CDJA)

Veel mensen die op het minimumloon werken 
kunnen nauwelijks rondkomen van het inkomen 
dat ze verdienen. Dit zijn vooral jongeren, die net 
beginnen in een eerste baan of een bijbaan. 
Daarom verhogen wij het wettelijk 
minimumuurloon met 10% voor een veertigurige 
werkweek. Verder zullen we jongeren vanaf 18 
jaar het recht geven op een volwaardig 
minimumloon en nemen we extra maatregelen 
om het aantrekkelijk te houden jongeren na 
hun 18e verjaardag in dienst te houden. Ook 
gaan we elke twee jaar het sociaal minimum 
herijken om te kijken of de hoogte nog toereikend 
is om van te leven.

A Niet overnemen. 

Zie gewijzigd voorstel am. 158

Het amendement is niet overgenomen.

Bestu
ursam. 
20

NIEUW CDA Landelijk 
Bestuur

Overnemen amendement 166 van CDAV, plus 
extra toevoeging:

Wij willen een overheid die recht doet aan de 
gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen. De 
overheid schept hiervoor de voorwaarden en stelt 
beleid bij wanneer blijkt dat de gelijkwaardigheid 
op het terrein van economische en politieke 
besluitvorming onvoldoende gerealiseerd wordt. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor het instellen van een 
quotum. Ook willen wij dat er meer aandacht is 
voor gelijke behandeling op basis van 
etniciteit. Een van de dingen waar wij op 
inzetten is anoniem solliciteren om bewuste en 
onbewuste discriminatie tegen te gaan en 
iedereen gelijke kansen te bieden, ongeacht 
afkomst en achternaam.

Overnemen.

In het concept-programma werd gesproken over 
diversiteitscodes. Eerder koos de Tweede 
Kamerfractie al voor het vrouwenquotum. Het 
bestuur wil uitstralen dat het belangrijk is om de 
gelijkwaardigheid van vrouw/man verder te 
brengen en een quotoum kan daarbij nodig zijn. 
Dit amendement van CDAV, dat eerder het 
preadvies 'niet overnemen' kreeg, krijgt hierbij een 
positief preadvies en een warme aanbeveling.

Gelijkwaardigheid betreft ook andere terreinen 
zoals etniciteit. Daar moet meer aandacht voor 
zijn. Specifiek willen wij sterker inzetten op 
anoniem solliciteren om zo gelijke kansen te 
bevorderen.

Het amendement is overgenomen. 
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166 NIEUW CDAV Wij willen een overheid die recht doet aan de 
gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen. De 
overheid schept hiervoor de voorwaarden en 
stelt beleid bij wanneer blijkt dat de 
gelijkwaardigheid op het terrein van 
economische en politieke besluitvorming 
onvoldoende gerealiseerd wordt. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor het instellen van een 
quotum.

B Zie bestuursamendement 20. Bestuursam. 20 is overgenomen. Am. 166 is 
daar onderdeel van.

III. §Nieuwe kansen in een digitale toekomst en innovatie
III. §Meer ruimte om te wonen, werken en reizen in heel Nederland

181 NIEUW NIEUW CDJA Wij beperken en faseren fiscale maatregelen 
voor de eigen woning die leiden tot hogere 
huizenprijzen en hogere huishoudschulden uit 
om starters een grotere kans op een woning te 
geven.  Zo houden wij woningen betaalbaar en 
zorgen wij ervoor dat hypotheekschulden 
houdbaar blijven.

A Niet overnemen.

De commissie kiest niet voor een verdere 
versobering van de fiscale maatregelen rond 
wonen. Woningbezitters moeten weten waar ze 
aan toe zijn. Daarnaast heeft een versobering van 
de fiscale voordelen ook potentieel nadelen voor 
starters, omdat ze minder makkelijk aan een 
hypotheek kunnen komen.

Het amendement is niet overgenomen. 

182 III.66 Wij willen dat woningcorporaties als een echte 
maatschappelijke onderneming weer alle ruimte 
krijgen om betaalbaar te bouwen, in het bijzonder 
voor de middenklasse. De verhuurdersheffing 
wordt afgeschaft in ruil voor stevige afspraken over 
de bouwopgave voor corporaties. Wij vergroten de 
zeggenschap van huurders door corporaties zich 
jaarlijks te laten verantwoorden voor het gevoerde 
beleid.

BSV, Provincie 
Zuid-Holland 
(Delft)

Wij willen dat woningcorporaties als een echte 
maatschappelijke onderneming weer alle ruimte 
krijgen om betaalbaar te bouwen, in het bijzonder 
voor de middenklasse. De verhuurdersheffing 
wordt afgeschaft in ruil voor stevige afspraken over 
de bouwopgave voor corporaties. Wij vergroten de 
zeggenschap van huurders door corporaties zich 
jaarlijks te laten verantwoorden voor het gevoerde 
beleid. Corporatiehuurders krijgen het recht op 
koop van hun woning voor bewoonde staat 
prijs. Van de opbrengst kunnen nieuwe 
woningen worden gebouwd met lagere lasten. 
Dit geld kan eventueel worden ingezet in een 
gemeentelijk stadsvernieuwingsfonds.

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Er zijn ook situaties te bedenken dat een absoluut 
recht op koop van de huurwoning niet wenselijk is. 
Daarom bouwen we een tussenstap in.

Nieuw tekstvoorstel:

We onderzoeken de mogelijkheid dat 
corporatiehuurders hun woning kunnen kopen. 
Van de opbrengst zouden nieuwe woningen 
kunnen worden gebouwd met lagere lasten. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 
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194 III.74 Voor de ontsluiting van nieuwe regio’s om te 
wonen en werken investeren we in binnenlandse 
hogesnelheidsverbindingen naar het Noorden 
(Lelylijn) en het Oosten met een goede aansluiting 
naar de rest van Europa. Breda, Utrecht, Zwolle, 
Groningen en Arnhem worden knooppunten op het 
nieuwe hogesnelheidsnetwerk. 

Provincie 
Fryslân 
(Waadhoeke)

Voor de ontsluiting van nieuwe regio’s om te 
wonen en werken investeren we in binnenlandse 
hogesnelheidsverbindingen naar het Noorden 
(Lelylijn) en het Oosten met een goede aansluiting 
naar de rest van Europa. Breda, Utrecht, Zwolle, 
Groningen en Arnhem worden knooppunten op het 
nieuwe hogesnelheidsnetwerk. Voor de 
ontsluiting en ontwikkeling van Noord-
Nederland, om te wonen en te werken, 
investeren we in binnenlandse 
hogesnelheidsverbindingen naar het Noorden 
(de Lelylijn) en het Oosten met een goede 
aansluiting naar de rest van Europa. Onder de 
Lelylijn verstaan we het traject van de randstad 
met als direct eindstation Groningen en 
Leeuwarden. Hierbij is ook de ontsluiting van 
Drachten en Heerenveen middels het spoor 
van belang.  

B Gewijzigd overnemen.

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan alle 
indieners op III.74 en III.75, komt de commissie 
voor amendementen 194 t/m 204 met een 
gecombineerd preadvies. Hiermee komt artikel III.
75 te vervallen.

Tekstvoorstel:

Voor de ontsluiting van nieuwe regio’s om te 
wonen en werken is onze ambitie een 
binnenlandse hogesnelheidsverbinding naar 
het Noorden (Lelylijn met eindstations 
Groningen en Leeuwarden) en het Oosten (via 
Hengelo en kiezen daarin een optimaal tracé) 
met een goede aansluiting naar de rest van 
Europa. 

In het nieuwe spoornet worden Breda, Utrecht, 
Zwolle, Groningen, Leeuwarden, Hengelo en 
Arnhem naast Amsterdam, Schiphol en 
Rotterdam knooppunten op een dergelijk nieuw 
binnenlands hogesnelheidsnetwerk. Wonen in 
die omgeving en een aantal dagen per week in 
de randstad werken wordt zo heel normaal. 

In het Noorden en Oosten is het onze ambitie 
om samen met de provincies te komen tot 
uitbreiding van het reguliere spoornetwerk en 
steunen wij het initiatief om samen tot een 
haalbare Nedersaksenlijn te komen. 

Het reguliere spoornetwerk kan intensiever 
worden gebruikt, ook door maatregelen voor 
stiller en veiliger spoor. We maken afspraken 
die uiteindelijk moeten leiden tot het 
doortrekken van de Duitse en Belgische 
hogesnelheidslijnen naar Hengelo, 
Eindhoven/Venlo, Maastricht en Groningen. We 
benutten en verbeteren internationale 
verbindingen, zoals Den Haag-Heerlen-Aken en 
Gent-Terneuzen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

195 III.74 Provincie 
Fryslân 
(Leeuwarden)

Voor de ontsluiting van nieuwe regio’s om te 
wonen en werken investeren we in binnenlandse 
hogesnelheidsverbindingen naar het Noorden 
(Lelylijn) en het Oosten met een goede aansluiting 
naar de rest van Europa. Breda, Utrecht, Zwolle, 
Groningen en Arnhem worden knooppunten op het 
nieuwe hogesnelheidsnetwerk. Voor de 
ontsluiting en ontwikkeling van Noord-
Nederland, om te wonen en te werken, 
investeren we in binnenlandse 
hogesnelheidsverbindingen naar het Noorden 
(de Lelylijn) en het Oosten met een goede 
aansluiting naar de rest van Europa. Met de 
Lelylijn verstaan we het traject van de randstad 
met als direct eindstation Groningen en 
Leeuwarden.

B Gewijzigd overnemen.

Zie preadvies bij am. 194.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 194 
is overgenomen. 
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196 III.74 Provincie 
Groningen 
(Westerwolde, 
Veendam-
Wildervank, 
Stadskanaal, 
Pelela)

Voor de ontsluiting van nieuwe regio’s om te 
wonen en werken investeren we in binnenlandse 
hogesnelheidsverbindingen naar het Noorden 
(Lelylijn) en het Oosten met een goede aansluiting 
naar de rest van Europa. Breda, Utrecht, Zwolle, 
Groningen en Arnhem worden knooppunten op het 
nieuwe hogesnelheidsnetwerk. In het Noorden en 
Oosten investeren wij in uitbreiding van het 
reguliere spoornetwerk met een directe 
verbinding tussen Groningen en Enschede 
(Nedersaksenlijn) en een verbeterde lijn tussen 
Zwolle en Enschede.

B Gewijzigd overnemen.

Zie preadvies bij am. 194.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 194 
is overgenomen. 

197 III.74 Provincie 
Drenthe 
(Emmen, 
Coevorden)

Voor de ontsluiting van nieuwe regio’s om te 
wonen en werken investeren we in binnenlandse 
hogesnelheidsverbindingen naar het Noorden 
(Lelylijn) en het Oosten met een goede aansluiting 
naar de rest van Europa. Breda, Utrecht, Zwolle, 
Groningen en Arnhem worden knooppunten op het 
nieuwe hogesnelheidsnetwerk. In het Noorden en 
Oosten investeren wij in uitbreiding van het 
reguliere spoornetwerk met een directe 
verbinding tussen Groningen, Emmen en 
Enschede (Nedersaksenlijn).

B Gewijzigd overnemen.

Zie preadvies bij am. 194.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 194 
is overgenomen. 

198 III.74 Provincie 
Overijssel

Voor de ontsluiting van nieuwe regio’s om te 
wonen en werken investeren we in binnenlandse 
hogesnelheidsverbindingen naar het Noorden 
(Lelylijn) en het Oosten met een goede aansluiting 
naar de rest van Europa. Breda, Utrecht, Zwolle, 
Groningen en Arnhem worden knooppunten op het 
nieuwe hogesnelheidsnetwerk. Daartoe moeten 
ook de aansluitende regionale spoorlijnen 
worden verbeterd, zo willen we bijvoorbeeld 
dat de verbinding tussen Zwolle en Twente 
verdubbeld wordt en geschikt wordt gemaakt 
voor hogesnelheidstreinen.

B Gewijzigd overnemen.

Zie preadvies bij am. 194.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 194 
is overgenomen. 

199 III.74 Provincie 
Fryslân 
(Tytsjerksteradi
el)

Voor de ontsluiting van nieuwe regio’s om te 
wonen en werken investeren we in binnenlandse 
hogesnelheidsverbindingen naar het Noorden 
(Lelylijn, met stops in Fryslân) en het Oosten met 
een goede aansluiting naar de rest van Europa. 
Breda, Utrecht, Zwolle, Groningen, en Arnhem 
worden knooppunten op het nieuwe 
hogesnelheidsnetwerk. 

B Gewijzigd overnemen.

Zie preadvies bij am. 194.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 194 
is overgenomen. 

200 III.74 Provincie 
Utrecht 
(Amersfoort)

Voor de ontsluiting van nieuwe regio's om te 
wonen en werken investeren we in binnenlandse 
hogesnelheidsverbindingen naar het Noorden 
(Lelylijn), inclusief aftakking Leeuwarden, en het 
Oosten met een goede aansluiting naar de rest 
van Europa. Amersfoort, Breda, Utrecht, Zwolle, 
Groningen en Arnhem worden knooppunten op het 
nieuwe hogesnelheidsnetwerk.

B Gewijzigd overnemen.

Zie preadvies bij am. 194.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 194 
is overgenomen. 
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201 III.74 Provincie 
Brabant 
(Eindhoven)

Voor de ontsluiting van nieuwe regio’s om te 
wonen en werken investeren we in binnenlandse 
hogesnelheidsverbindingen naar het Noorden 
(Lelylijn), en het Oosten en het Zuiden, met een 
goede aansluiting naar de rest van Europa. Breda, 
Eindhoven, Maastricht, Utrecht, Zwolle, 
Groningen en Arnhem worden knooppunten op het 
nieuwe hogesnelheidsnetwerk.

B Gewijzigd overnemen.

Zie preadvies bij am. 194.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 194 
is overgenomen. 

202 III.75 Het reguliere spoornetwerk kan intensiever worden 
gebruikt, ook door extra maatregelen voor stiller en 
veiliger spoor. We maken afspraken over de 
mogelijkheid om de Duitse en Belgische 
hogesnelheidslijnen door te trekken naar Hengelo, 
Venlo, Maastricht en Groningen en bestaande 
internationale verbindingen te verbeteren.

Provincie 
Limburg 
(Sittard-Geleen)

Het reguliere spoornetwerk kan intensiever worden 
gebruikt, ook door extra maatregelen voor stiller en 
veiliger spoor. We maken afspraken over de 
mogelijkheid om de Duitse en Belgische 
hogesnelheidslijnen door te trekken naar Hengelo, 
Venlo, Maastricht en Groningen en bestaande 
internationale verbindingen te verbeteren. 
Hiernaast pleiten we voor een snelle Intercity 
verbinding tussen Heerlen en Aken 
(bijvoorbeeld door de lijn Amsterdam-Heerlen 
door te trekken naar Aken).

B Gewijzigd overnemen.

Zie preadvies bij am. 194.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 194 
is overgenomen. 

203 III.75 Provincie 
Overijssel

Het reguliere spoornetwerk kan intensiever worden 
gebruikt, ook door extra maatregelen voor stiller en 
veiliger spoor. We maken afspraken over de 
mogelijkheid om de Duitse en Belgische 
hogesnelheidslijnen door te trekken naar Hengelo, 
Venlo, Maastricht en Groningen en bestaande 
internationale verbindingen te verbeteren. In het 
Noorden en Oosten investeren wij in 
uitbreiding van het reguliere spoornetwerk met 
een directe verbinding tussen Groningen en 
Enschede (Nedersaksenlijn).

B Gewijzigd overnemen.

Zie preadvies bij am. 194.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 194 
is overgenomen. 

204 III.75 Provincie 
Zeeland

Het reguliere spoornetwerk kan intensiever worden 
gebruikt, ook door extra maatregelen voor stiller en 
veiliger spoor. We maken afspraken over de 
mogelijkheid om de Duitse en Belgische 
(hogesnelheids)lijnen door te trekken naar 
Hengelo, Venlo, Maastricht, Terneuzen en 
Groningen en bestaande internationale 
verbindingen te verbeteren.

B Gewijzigd overnemen.

Zie preadvies bij am. 194.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 194 
is overgenomen. 
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212 III.83 Voor Nederland is een concurrerende en 
duurzame luchtvaart op Schiphol en de regionale 
luchthavens van groot belang voor de economie 
en werkgelegenheid. Stillere, schonere en 
zuinigere vliegtuigen moeten een bijdrage leveren 
aan het terugdringen van de overlast voor de 
directe omgeving. Voor korte afstanden stimuleren 
we het gebruik van de trein. De opening van 
vliegveld Lelystad wordt bezien in het licht van het 
herstel van de luchtvaart.

Provincie 
Flevoland 
(Fractie 
Provinciale 
Staten)

Voor Nederland is een concurrerende en 
duurzame luchtvaart op Schiphol en de regionale 
luchthavens van groot belang voor de economie 
en werkgelegenheid. 

Stillere, schonere en zuinigere vliegtuigen moeten 
een bijdrage leveren aan het terugdringen van de 
overlast voor de directe omgeving. Voor korte 
afstanden stimuleren we het gebruik van de trein. 
De opening van vliegveld Lelystad wordt bezien in 
het licht van het herstel van de luchtvaart. De 
opening van Lelystad Airport blijft van belang 
voor de Nederlandse luchtvaart in de brede zin 
van het woord en voor het herstel ervan in de 
toekomst, inclusief het ontlasten van Schiphol 
en haar omgeving qua geluids- en andere 
milieuhinder. (Lelystad Airport is gebouwd en 
ingericht als een van de duurzaamste 
vliegvelden van Europa). Verder spelen een rol 
de positie van de KLM, de werkgelegenheid 
voor de sector en het belang van een 
luchthaven speciaal gericht op 
vakantievluchten. Daarbij speelt Lelystad 
Airport een nadrukkelijke rol in de 
duurzaamheidstaakstelling voor de KLM als 
onderdeel van het herstructureringsplan voor 
de KLM van het kabinet.

A Gewijzigd overnemen.

In samenwerking met de indieners is gekomen tot 
een compromis voor am. 212 t/m 218.

Tekstvoorstel:

Voor Nederland is een concurrerende en 
duurzame luchtvaart op Schiphol en de regionale 
luchthavens van belang voor de economie en 
werkgelegenheid.

Ons uitgangspunt is het vinden van een nieuw 
evenwicht tussen mens, milieu en economie. 
Stillere, schonere en zuinigere vliegtuigen 
moeten een bijdrage leveren aan het 
terugdringen van de overlast voor de directe 
omgeving. Het is wenselijk het aantal vluchten 
op Schiphol voorlopig te beperken met een 
maximum van 500.000. Primaire start- en 
landingsbanen moeten maximaal worden 
ingezet. Nachtvluchten moeten worden 
gereduceerd. Schiphol en de regionale 
luchthavens moeten daarbij als gezamenlijk 
Nederlands netwerk optreden, zodat de 
beschikbare capaciteiten beter benut worden. 
Voor de korte afstanden stimuleren we het 
gebruik van de trein.

We bezien de opening van Lelystad Airport in 
het licht van deze ontwikkelingen, het herstel 
van de luchtvaart en rekening houdend met 
alle belangen. Bij een eventuele opening zijn 
laagvliegroutes niet acceptabel.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

213 III.83 Provincie 
Groningen 
(Groningen)

Voor Nederland is een concurrerende en 
duurzame luchtvaart op Schiphol en de regionale 
luchthavens van groot belang voor de economie 
en werkgelegenheid. Wij vinden echter dat deze 
luchthavens nog meer als een gezamenlijk 
Nederlands netwerk kunnen optreden, zodat de 
beschikbare capaciteiten nog beter benut 
kunnen worden. Stillere, schonere en zuinigere 
vliegtuigen moeten een bijdrage leveren aan het 
terugdringen van de overlast voor de directe 
omgeving. Voor korte afstanden stimuleren we het 
gebruik van de trein. De opening van vliegveld 
Lelystad wordt bezien in het licht van het herstel 
van de luchtvaart en de verwachte forse impact 
op milieu en leefomgeving, bijvoorbeeld via 
geluidsoverlast van de aanvliegroutes.

A Gewijzigd overnemen.

Zie preadvies bij am. 212.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 212 
is overgenomen. 
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214 III.83 Provincie 
Zeeland / CDA 
Midvoor

Voor Nederland is een concurrerende en 
duurzame luchtvaart op Schiphol en de regionale 
luchthavens van groot belang voor de economie 
en werkgelegenheid, met als uitgangspunt het 
vinden van een nieuw evenwicht tussen mens, 
milieu en economie. De opening versus 
uitbreiding van Lelystad Airport is daardoor 
geen vaststaand gegeven. Stillere, schonere en 
zuinigere vliegtuigen moeten een bijdrage leveren 
aan het terugdringen van de overlast voor de 
directe omgeving. Voor afstanden binnen 
Europa stimuleren we het gebruik van de trein.

Voor Nederland is een concurrerende en 
duurzame luchtvaart op Schiphol en de regionale 
luchthavens van groot belang voor de economie 
en werkgelegenheid. Stillere, schonere en 
zuinigere vliegtuigen moeten een bijdrage leveren 
aan het terugdringen van de overlast voor de 
directe omgeving. Voor afstanden binnen Europa 
korte afstanden stimuleren we het gebruik van de 
trein. De opening van vliegveld Lelystad wordt 
bezien in het licht van het herstel van de 
luchtvaart.

B Gewijzigd overnemen.

Zie preadvies bij am. 212.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 212 
is overgenomen. 

215 III.83 100+ 
individuele 
leden

Voor Nederland is een concurrerende en 
duurzame luchtvaart op Schiphol en de regionale 
luchthavens van groot belang voor de economie 
en werkgelegenheid, met als uitgangspunt het 
vinden van een nieuw evenwicht tussen mens, 
milieu en economie. De opening versus 
uitbreiding van Lelystad Airport is daardoor 
geen vaststaand gegeven. Stillere, schonere en 
zuinigere vliegtuigen moeten een bijdrage leveren 
aan het terugdringen van de overlast voor de 
directe omgeving. Voor korte afstanden stimuleren 
we het gebruik van de trein. De opening van 
vliegveld Lelystad wordt bezien in het licht van het 
herstel van de luchtvaart.

B Gewijzigd overnemen.

Zie preadvies bij am. 212.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 212 
is overgenomen. 

216 III.83 Provincie 
Overijssel

Voor Nederland is een concurrerende en 
duurzame luchtvaart op Schiphol en de regionale 
luchthavens van groot belang voor de economie 
en werkgelegenheid. Ons uitgangspunt is het 
vinden van een nieuw evenwicht tussen mens, 
milieu en economie. Stillere, schonere en 
zuinigere vliegtuigen moeten een bijdrage leveren 
aan het terugdringen van de overlast voor de 
directe omgeving. Voor korte afstanden stimuleren 
we het gebruik van de trein. De opening van 
vliegveld Lelystad wordt bezien in het licht van het 
herstel van de luchtvaart. Voor korte afstanden 
kiezen we voor het gebruik van de trein. De 
opening van Lelystad Airport is daardoor geen 
vaststaand gegeven. Bij een eventuele opening 
zijn grootschalige laagvliegroutes niet acceptabel.  

B Gewijzigd overnemen.

Zie preadvies bij am. 212.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 212 
is overgenomen. 



Am. 
no

Art. no. Artikel concept-verkiezingsprogramma Indiener Amendement Cat. Preadvies Uitslag

217 III.83 Provincie 
Gelderland 
(Hattem, 
Apeldoorn, Epe)

Voor Nederland is een concurrerende en 
duurzame luchtvaart op Schiphol en de regionale 
luchthavens van belang voor de economie en 
werkgelegenheid. De opening van vliegveld 
Lelystad wordt bezien in het licht van het herstel 
van de luchtvaart, met als uitgangspunt het 
vinden van een nieuw evenwicht tussen mens, 
milieu en economie. De opening versus 
uitbreiding van Lelystad Airport is daardoor 
geen vaststaand gegeven. Stillere, schonere en 
zuinigere vliegtuigen moeten een bijdrage leveren 
aan het terugdringen van de overlast voor de 
directe omgeving. Voor korte afstanden stimuleren 
we het gebruik van de trein. 

B Gewijzigd overnemen.

Zie preadvies bij am. 212.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 212 
is overgenomen. 

218 III.83 Provincie 
Utrecht 
(Amersfoort)

Voor Nederland is een concurrerende en 
duurzame luchtvaart op Schiphol en de regionale 
luchthavens van groot belang voor de economie 
en werkgelegenheid. Stillere, schonere en 
zuinigere vliegtuigen moeten een bijdrage leveren 
aan het terugdringen van de overlast voor de 
directe omgeving. Voor korte afstanden stimuleren 
we het gebruik van de trein. De opening van 
vliegveld Lelystad wordt bezien in het licht van het 
herstel van de luchtvaart. Daarnaast wordt de 
opening herzien in het licht van de 
ontwikkelingen met betrekking tot gebruik van 
de hogesnelheidstrein op internationale 
bestemmingen.

B Gewijzigd overnemen.

Zie preadvies bij am. 212.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 212 
is overgenomen. 

219 III.83 CDJA Voor Nederland is een concurrerende en 
duurzame luchtvaart op Schiphol en de regionale 
luchthavens van groot belang voor de economie 
en werkgelegenheid. Stillere, schonere en 
zuinigere vliegtuigen moeten een bijdrage leveren 
aan het terugdringen van de overlast voor de 
directe omgeving en in een volgende 
kabinetsperiode zullen hiervoor 
technologische projecten gestimuleerd 
worden. Voor korte afstanden stimuleren we het 
gebruik van de trein. De opening van vliegveld 
Lelystad wordt bezien in het licht van het herstel 
van de luchtvaart

B Niet overnemen.

De commissie onderschrijft de noodzaak van de 
ontwikkeling van stillere, schonere en zuinigere 
vliegtuigen. Primair ligt hier een rol voor de sector 
zelf. Daarnaast zijn de in de toelichting genoemde 
gebieden bij uitstek met de trein te bereiken en 
zien wij niets in meer vliegverkeer voor kleine 
afstanden. Onze mobiliteitsparagraaf zet juist in op 
meer treinverkeer. Daarnaast werkt de toelichting 
teveel uit hoe dit zou moeten plaatsvinden.

Dit amendement is overgenomen. 

220 III.83 Provincie 
Noord-Holland 
(Haarlemmerme
er)

Voor Nederland is een concurrerende en 
duurzame luchtvaart op Schiphol en de regionale 
luchthavens van groot belang voor de economie 
en werkgelegenheid. Stillere, schonere en 
zuinigere vliegtuigen moeten een bijdrage leveren 
aan het terugdringen van de overlast voor de 
directe omgeving. Het is wenselijk het aantal 
vluchten te beperken met een maximum van 
500.000. Primaire banen moeten maximaal 
worden ingezet. Nachtelijke vluchten mogen 
daarbij niet boven bestaand bebouwd gebied 
worden uitgevoerd. Voor korte afstanden 
stimuleren we het gebruik van de trein. De opening 
van vliegveld Lelystad wordt bezien in het licht van 
het herstel van de luchtvaart.

A Gewijzigd overnemen.

Zie preadvies bij am. 212.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 212 
is overgenomen. 


