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C amendementen
28 I.17 Wij komen met een plan voor een volwaardige 

nationale diensttijd voor alle jongeren tussen de 16 
en 20 jaar. Jongeren gaan met elkaar aan de slag 
en leren hoe mooi en belangrijk het is om je in te 
zetten voor een ander en de samenleving. Dat kan 
bij Defensie maar ook bij maatschappelijke 
projecten op het terrein van zorg, welzijn, 
veiligheid, natuur en klimaat. Voor voortijdige 
schoolverlaters of probleemjongeren kan de 
diensttijd een impuls zijn om een nieuwe weg in te 
slaan.

Provincie 
Utrecht 
(Woudenberg)

Wij komen met een plan voor een volwaardige 
nationale diensttijd voor De maatschappelijke 
dienstijd is al voor duizenden deelnemende 
jongeren een succes. Daarom willen wij dat 
deze diensttijd verder wordt ontwikkeld tot een 
landelijk dekkend en duurzaam netwerk voor 
alle jongeren tussen de 16 en 20 jaar, genaamd 
de nationale diensttijd. Jongeren gaan met 
elkaar aan de slag en leren hoe mooi en belangrijk 
het is om je in te zetten voor een ander en de 
samenleving. Dat kan bij Defensie maar ook bij 
maatschappelijke projecten op het terrein van 
zorg, welzijn, veiligheid, natuur en klimaat. Voor 
voortijdige schoolverlaters of probleemjongeren 
kan de diensttijd een impuls zijn om een nieuwe 
weg in te slaan.  

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

30 I.17 Provincie 
Brabant 
(Tilburg)

Wij komen met een plan voor een volwaardige 
nationale diensttijd voor alle jongeren tussen de 16 
en 20 jaar. Jongeren gaan met elkaar aan de slag 
en leren hoe mooi en belangrijk het is om je in te 
zetten voor een ander en de samenleving. Dat kan 
bij Defensie maar ook bij maatschappelijke 
projecten op het terrein van zorg, welzijn, 
veiligheid, natuur en klimaat. Voor voortijdige 
schoolverlaters of probleemjongeren kan de 
diensttijd een impuls zijn om een nieuwe weg in te 
slaan. Duurzame projecten dienen vanuit de 
samenleving en gedragen door de 
gemeenschap te ontstaan.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

31 I.17 Provincie 
Brabant (Goirle)

Wij komen met een plan voor een volwaardige 
nationale diensttijd voor alle jongeren tussen de 16 
en 20 jaar. Jongeren gaan met elkaar aan de slag 
en leren hoe mooi en belangrijk het is om je in te 
zetten voor een ander en de samenleving. Dat kan 
bij Defensie maar ook bij maatschappelijke 
projecten op het terrein van zorg, welzijn, 
veiligheid, natuur en klimaat. Dit kan parttime 
naast school. Voor voortijdige schoolverlaters of 
probleemjongeren kan de diensttijd een impuls zijn 
om een nieuwe weg in te slaan. 

C Niet overnemen.

Het doel van de nationale diensttijd is om jongeren 
van verschillende achtergronden meer gedeelde 
ervaringen te bieden. Dan is een parttime diensttijd 
een belemmering. Tegelijk zijn veel projecten in de 
genoemde gebieden ook in sectoren waar vaak 
ook parttime gewerkt wordt. Dit punt wordt 
meegegeven bij de uitwerking van het plan voor de 
nationale diensttijd.

Het amendement is niet overgenomen. 

32 I.17 Provincie 
Noord-Holland 
(Aalsmeer)

Wij komen met een plan voor een volwaardige 
nationale diensttijd voor alle jongeren tussen de 16 
en 20 jaar. Jongeren gaan met elkaar aan de slag 
en leren hoe mooi en belangrijk het is om je in te 
zetten voor een ander en de samenleving. Dat kan 
bij Defensie maar ook bij maatschappelijke 
projecten op het terrein van zorg, welzijn, 
veiligheid, sport, natuur en klimaat. Voor 
voortijdige schoolverlaters of probleemjongeren 
kan de diensttijd een impuls zijn om een nieuwe 
weg in te slaan.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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33 I.18 Ook in het onderwijs vinden wij het belangrijk dat 
jongeren buiten hun eigen bubbels elkaar blijven 
tegenkomen. Daarom willen we naast de 
Europese Erasmus projecten ieder jaar een 
landelijke Erasmus week, waarin leerlingen van 
verschillende soorten middelbaar onderwijs van 
school wisselen om ervaringen uit te wisselen en 
elkaar te leren kennen.

Provincie 
Brabant (Asten)

Ook in het onderwijs vinden wij het belangrijk dat 
jongeren buiten hun eigen bubbels elkaar blijven 
tegenkomen. Daarom willen we naast de 
Europese Erasmus projecten ieder jaar een 
landelijke Erasmus week, waarin leerlingen van 
verschillende soorten middelbaar onderwijs van 
school wisselen om ervaringen uit te wisselen en 
elkaar te leren kennen. Op Nederlandse scholen 
verplichten we de geschiedenis en werking van 
de (instituten van) de Europese Unie in het 
curriculum.

C Gewijzigd overnemen. 

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

We voegen dit toe aan II.41 waar over 
burgerschap en democratie op scholen wordt 
gesproken. 

Nieuw tekstvoorstel:

Daarbij is ook aandacht voor de geschiedenis 
en instituties van de Europese Unie.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

34 I.18 Provincie 
Noord-Holland 
(Aalsmeer)

Ook in het onderwijs vinden wij het belangrijk dat 
jongeren buiten hun eigen bubbels elkaar blijven 
tegenkomen. Daarom willen we naast in 
navolging van de Europese Erasmus projecten 
ieder jaar een landelijke Erasmus week, waarin 
leerlingen van verschillende soorten middelbare 
onderwijsinstellingen van school wisselen om 
ervaringen uit te wisselen en elkaar te leren 
kennen. Een andere optie is dat alle scholen 
hun leerlingen minimaal een volle stageweek 
aanbieden. 

C Niet overnemen. 

Het idee voor een Erasmus week komt van het 
CDJA en dit vindt de commissie sympathiek. Door 
de inzet op de nationale diensttijd komt er al 
voldoende aandacht voor de mogelijkheden om bij 
te dragen aan de maatschappij. In dit artikel moet 
het primair om het idee 'landelijke Erasmus week' 
gaan.

Het amendement is niet overgenomen. 

35 I.18 Provincie 
Groningen 
(Groningen)

Ook in het onderwijs vinden wij het belangrijk dat 
jongeren buiten hun eigen bubbels elkaar blijven 
tegenkomen. Daarom willen we naast de 
Europese Erasmusprojecten ieder jaar een 
landelijke Erasmusweek, waarin leerlingen van 
verschillende soorten middelbaar onderwijs van 
school wisselen om ervaringen uit te wisselen en 
elkaar te leren kennen. Scholen worden hiervoor 
voldoende gefaciliteerd.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

37 I.19 De woningnood raakt veel jongeren. Wachtlijsten 
voor een huurwoning zijn oneindig lang en een 
koophuis is vaak onbetaalbaar. Daarom gaan wij 
in het Nationale woonplan een kwart van de 
nieuwbouwwoningen bestemmen voor jongeren en 
starters. We komen met een nieuwe vorm van 
premie A-woningen en maken de startersleningen 
aantrekkelijker.

Provincie Zuid-
Holland 
(Maassluis, 
Delft)

De woningnood raakt veel jongeren. Wachtlijsten 
voor een huurwoning zijn oneindig lang en een 
koophuis is vaak onbetaalbaar. Daarom gaan wij 
in het Nationale woonplan een kwart van de 
nieuwbouwwoningen bestemmen voor jongeren en 
starters. We komen met een nieuwe vorm van 
premie A-woningen en maken de startersleningen 
aantrekkelijker. Daarnaast maken we werk van 
doorstroming, waardoor vaak te grote 
eensgezinshuizen waarin senioren wonen 
beschikbaar komen voor jonge gezinnen. 
Tevens willen we dat een studieschuld minder 
zwaar weegt op de maximale hoogte van het 
hypotheekbedrag.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

38 I.19 Provincie 
Brabant (Goirle)

De woningnood raakt veel jongeren. Wachtlijsten 
voor een huurwoning zijn oneindig lang en een 
koophuis is vaak onbetaalbaar. Daarom gaan wij 
in het Nationale woonplan een kwart van de 
nieuwbouwwoningen bestemmen voor jongeren en 
starters. We komen met een nieuwe vorm van 
premie A-woningen en maken de startersleningen 
aantrekkelijker. Neem belemmeringen weg en 
bouw overbodige kantoorpanden en winkels zo 
snel mogelijk om tot 
starterswoningen/appartementen.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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39 I.20 Wij willen een duidelijke stem voor jongeren in het 
politieke debat over hun eigen toekomst. Dat kan 
natuurlijk altijd door lid te worden van het CDA en 
mee te praten over de koers van onze partij. Maar 
wij willen ook een betere vertegenwoordiging van 
jongeren in adviesraden als de SER en 
maatschappelijke instellingen als 
woningcorporaties en pensioenfondsen.

Provincie 
Groningen 
(Groningen)

Wij willen een duidelijke stem voor jongeren in het 
politieke debat over hun eigen toekomst. Dat kan 
natuurlijk altijd door lid te worden van een 
politieke partij, bijvoorbeeld het CDA, en mee te 
praten over de koers van die partij. Maar wij willen 
ook een betere vertegenwoordiging van jongeren 
in adviesraden als de SER en maatschappelijke 
instellingen als woningcorporaties en 
pensioenfondsen. 

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

78 NIEUW Provincie 
Overijssel

De vrijheid van onderwijs moet behouden 
blijven, maar mag geen vrijbrief zijn voor 
discriminatie, antidemocratische ideeën of het 
geven van slecht onderwijs. Daarom willen we 
dat de plannen voor nieuwe scholen vooraf 
getoetst worden op hun bijdrage aan de 
ontwikkeling van de kinderen, de integratie en 
burgerschap. Het onderwijs moet in 
overeenstemming zijn met de Nederlandse 
Grondwet en het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens. Waar nodig toetsen we 
ook de plannen van bestaande scholen. 

C Niet overnemen. 

Artikel II.40 en II.41 gaan hier uitgebreid op in en 
betogen hetzelfde.

Het amendement is niet overgenomen. 

79 NIEUW Provincie 
Brabant 
(Eindhoven)

Kinderen horen in een veilige omgeving naar 
school te gaan. Zij moeten daarbij alle ruimte 
hebben om zichzelf te zijn. Daarom wordt op 
alle scholen seksuele diversiteit onderwezen.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

80 II.23 Wij willen eerherstel voor het gezag en respect 
voor leerkrachten. Voor de belangrijke bijdrage die 
zij leveren aan de ontwikkeling van kinderen en 
jongeren verdienen zij meer waardering voor hun 
vakmanschap. 

Provincie 
Overijssel

Wij willen eerherstel voor het gezag en respect 
voor leerkrachten. Voor de belangrijke bijdrage die 
zij leveren aan de ontwikkeling van kinderen en 
jongeren verdienen zij meer waardering voor hun 
vakmanschap. Waarbij we ervan uitgaan dat 
opvoeden van kinderen en jongeren in de 
eerste plaats een taak van de ouders is.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

81 II.23 Provincie 
Noord-Holland 
(Aalsmeer)

Wij willen eerherstel voor het gezag en respect 
voor leerkrachten en docenten. Voor de 
belangrijke bijdrage die zij leveren aan de 
ontwikkeling van kinderen en jongeren verdienen 
zij meer waardering voor hun vakmanschap. 

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

86 II.26 We stimuleren de samenwerking of het 
samengaan van lerarenopleidingen in een regio tot 
hoogwaardige onderwijsacademies. Dit verhoogt 
de kwaliteit en biedt meer ruimte voor specialisatie 
in het onderwijs aan verschillende leeftijdsgroepen 
of aan kinderen met een achterstand. 

Provincie 
Noord-Holland 
(Aalsmeer)

We stimuleren de samenwerking of het 
samengaan van lerarenopleidingen in een regio tot 
hoogwaardige onderwijsacademies. Dit verhoogt 
de kwaliteit, trekt meer studenten aan, en biedt 
meer ruimte voor specialisatie in het onderwijs aan 
verschillende leeftijdsgroepen of aan kinderen met 
een achterstand. 

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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87 II.28 De dalende leesvaardigheid onder scholieren is 
een van de grootste opgaven voor het onderwijs in 
de komende jaren. De helft van de jongeren vindt 
lezen tijdverspilling. Wij versterken het 
leesonderwijs en willen een onderwijsbreed 
leesoffensief om achterstanden weg te werken en 
de ‘lol in lezen’ terug te krijgen. Voorlezen - thuis 
en op school - moet meer aandacht krijgen.  

Provincie 
Noord-Holland 
(Huizen, 
Aalsmeer)

De dalende leesvaardigheid onder scholieren is 
een van de grootste opgaven voor het onderwijs in 
de komende jaren. De helft van de jongeren vindt 
lezen tijdverspilling. Wij versterken het 
leesonderwijs en willen een onderwijsbreed 
leesoffensief om achterstanden weg te werken en 
de ‘lol in lezen’ terug te krijgen Voorlezen - thuis 
en op school - moet meer aandacht krijgen. 
Bovendien willen wij een structurele aanpak 
van laaggeletterdheid en een analyse van het 
onderwijscurriculum in primair en voortgezet 
onderwijs. Taalvaardigheid dient het 
uitgangspunt te zijn, waarbij in het voortgezet 
onderwijs veel meer aandacht naar inhoudelijk 
begrip van teksten moet gaan. 

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

88 II.30 Het onderwijs moet kinderen gelijke kansen bieden 
om het beste uit zichzelf te halen. Wij willen dan 
ook voorkomen dat een deel van de kinderen meer 
kansen krijgt, omdat ouders voor veel geld bijles 
kunnen betalen. Als een kind bijles nodig heeft, 
moet die ondersteuning altijd via het regulier 
onderwijs worden geboden. 

Provincie Zuid-
Holland (Den 
Haag)

Het onderwijs moet kinderen gelijke kansen bieden 
om het beste uit zichzelf te halen. Wij willen dan 
ook voorkomen dat een deel van de kinderen meer 
kansen krijgt, omdat ouders voor veel geld bijles 
kunnen betalen. Als een kind bijles nodig heeft, 
moet die ondersteuning altijd via het regulier 
onderwijs worden geboden  moet in overleg 
tussen school en ouders worden gekeken 
welke vorm van bijscholing nodig is. Elk kind 
moet toegang kunnen krijgen tot bijscholing.

C Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Het laatste gedeelte van de tweede zin weghalen, 
zorgt dat de tweede zin een herhaling van de 
eerste is. Juist het statement dat de financiële 
situatie van ouders niet tot kansenongelijkheid 
moet leiden is voor de commissie van belang.  

Tekstvoorstel:

Het onderwijs moet kinderen gelijke kansen bieden 
om het beste uit zichzelf te halen. Wij willen dan 
ook voorkomen dat een deel van de kinderen meer 
kansen krijgt omdat ouders voor veel geld bijles 
kunnen betalen. Als een kind bijles nodig heeft, 
moet in overleg tussen school en ouders 
worden gekeken welke vorm van bijscholing 
nodig is. Elk kind moet toegang kunnen krijgen 
tot bijscholing.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

89 II.30 Provincie 
Fryslân 
(Leeuwarden)

Het onderwijs moet kinderen gelijke kansen bieden 
om het beste uit zichzelf te halen. Wij willen dan 
ook voorkomen dat een deel van de kinderen meer 
kansen krijgt, omdat ouders voor veel geld bijles 
kunnen betalen. Als een kind bijles nodig heeft, 
moet die ondersteuning altijd via het regulier 
onderwijs worden geboden.  Het onderwijs 
behoort leerlingen en studenten gelijke kansen 
te bieden op een optimale ontwikkeling. 
Daartoe wordt binnen de reguliere 
onderwijstijd passend effectief onderwijs 
geboden.            

C Niet overnemen. 

Het artikel beoogt het onderscheid weg te halen 
tussen kinderen met en zonder ouders die dure 
bijles kunnen betalen en wil daar op een meer 
rechtvaardige manier vorm aan geven.

Het amendement is niet overgenomen. 

91 II.32 Wij willen voorkomen dat leerlingen met een 
belemmering als dyslexie worden afgerekend op 
wat ze niet goed kunnen. Daarom introduceren wij 
vrijstellingen, waarmee je voor kernvakken op een 
passend niveau eindexamen kunt doen.

Provincie 
Brabant 
(Valkenswaard)

Wij willen voorkomen dat leerlingen met een 
belemmering als dyslexie worden afgerekend op 
wat ze niet goed kunnen. Daarom introduceren wij 
vrijstellingen, waarmee je voor kernvakken op een 
passend niveau eindexamen kunt doen. De 
insteek blijft om eerst adequate hulp te bieden. 
En mocht de hulp te kortsschieten dan 
introduceren wij vrijstellingen, waarmee je voor 
kernvakken op een passend niveau 
eindexamen kunt doen.  

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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92 II.32 Provincie 
Noord-Holland 
(Aalsmeer)

Wij willen voorkomen dat leerlingen met een 
belemmering als dyslexie worden afgerekend op 
wat ze niet goed kunnen in plaats van wat ze wél 
goed kunnen. Daarom introduceren wij 
vrijstellingen diversificatie in het examenniveau 
van vakken, waarmee je voor (kern)vakken op 
een passend niveau eindexamen kunt doen.

C Niet overnemen.

Inhoud wordt al met am. 91 opgenomen.

Het amendement is niet overgenomen. 

101 NIEUW Provincie Zuid-
Holland 
(Rotterdam, 
Krimpen a/d 
IJssel) / 
Stedennetwerk

Het CDA wil een structurele aanpak van de 
laaggeletterdheid in Nederland. Daartoe wordt 
op korte termijn het onderwijscurriculum vanaf 
de voorschoolse educatie tot en met de laatste 
klassen van de middelbare school 
geanalyseerd. Het bijbrengen van 
taalvaardigheid in lezen en schrijven dient 
uitgangspunt te worden van het onderwijs.

C Zie vergelijkbare, overgenomen tekst am. 87. Het amendement is niet overgenomen, 
vanwege het overnemen van am. 87 dat van 
gelijke strekking is.

102 NIEUW Stedennetwerk
Het CDA wil een structurele aanpak van de 
laaggeletterdheid in Nederland. Daartoe wordt 
op korte termijn het onderwijscurriculum van 
groep 1 van de basisschool tot en met de 
laatste klassen van de middelbare school 
geanalyseerd. Het bijbrengen van 
taalvaardigheid in lezen en schrijven dient 
uitgangspunt te worden van het onderwijs.

C Zie vergelijkbare, overgenomen tekst am. 87. Het amendement is niet overgenomen, 
vanwege het overnemen van am. 87 dat van 
gelijke strekking is.

103 II.42 Wij steunen de Zeeland-wet waarmee kleinere 
scholen meer ruimte krijgen om 
financieringsstromen voor onderwijs en 
kinderopvang samen te voegen. Wij zijn tegen een 
verdere aanscherping van de opheffingsnormen 
voor kleine scholen en willen de kleine 
scholentoeslag behouden

Provincie 
Zeeland

Tekstuele wijziging: Wij steunen de Zeeland-wet 
Zeeuws-Vlaanderen wet waarmee kleinere 
scholen meer ruimte krijgen om 
financieringsstromen voor onderwijs en 
kinderopvang samen te voegen. Wij zijn tegen een 
verdere aanscherping van de opheffingsnormen 
voor kleine scholen en willen de kleine 
scholentoeslag behouden.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

104 II.44 Internationalisering van het onderwijs is voor ons 
geen doel op zich, maar moet van meerwaarde 
zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en 
onderzoek, de vorming van de student of de 
veranderende vraag op de arbeidsmarkt. 
Onderwijs in het Engels mag er niet toe leiden dat 
specifieke Nederlandse vraagstukken niet meer 
worden bestudeerd of gedoceerd. Als regel willen 
wij dat aan universiteiten de bachelorfase in 
beginsel in het Nederlands wordt gegeven. De 
masteropleiding kan aansluiten bij de gangbare 
taal in het vakgebied. 

Provincie 
Gelderland 
(Nijmegen)

Internationalisering van het onderwijs is voor ons 
geen doel op zich, maar moet van meerwaarde 
zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en 
onderzoek, de vorming van de student of de 
veranderende vraag op de arbeidsmarkt. 
Onderwijs in het Engels mag er niet toe leiden dat 
specifieke Nederlandse vraagstukken niet meer 
worden bestudeerd of gedoceerd. Als regel willen 
wij dat aan universiteiten de bachelorfase in 
beginsel in het Nederlands wordt gegeven. De 
masteropleiding kan aansluiten bij de gangbare 
taal in het vakgebied.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

105 II.45 Duitsland en Frankrijk zijn grote buurlanden en 
belangrijke handelspartners voor ons bedrijfsleven. 
Daarom willen wij meer aandacht voor de Duitse 
en Franse taal in het voortgezet en hoger 
onderwijs en meer uitwisselingen voor scholieren. 

Provincie 
Groningen

Duitsland en Frankrijk zijn grote buurlanden en 
belangrijke handelspartners voor ons bedrijfsleven. 
Daarom willen wij meer aandacht voor de Duitse 
en Franse taal in het voortgezet en hoger 
onderwijs en meer uitwisselingen voor scholieren 
en studenten.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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106 II.47 De coronacrisis heeft een geweldige impuls 
gegeven aan het online-onderwijs. Wij willen deze 
ontwikkeling versterken en de kwaliteit van het 
online-onderwijs vergroten. Leerkrachten moeten 
extra tijd krijgen om de omschakeling naar het 
online-onderwijs goed vorm te kunnen geven.

Provincie 
Noord-Holland 
(Aalsmeer)

De coronacrisis heeft een geweldige impuls 
gegeven aan het online-onderwijs maar er is 
echter nog veel terrein te winnen om de 
kwaliteit van het onderwijs niet verder achteruit 
te laten gaan. Wij willen deze ontwikkeling 
versterken en de kwaliteit van het online-onderwijs 
vergroten, maar niet ten koste van fysiek 
onderwijs. Leerkrachten moeten extra tijd krijgen 
om de omschakeling naar het online-onderwijs 
goed vorm te kunnen geven.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

108 NIEUW Provincie 
Limburg, 
(Valkenburg 
aan de Geul)

Er moet een landelijk programma komen met 
digitaliseringsonderwijs voor ouderen en/ of 
eenzamen.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

232 III.97 Het klimaatbeleid moet hand in hand gaan met 
een industriebeleid dat zorgt voor een eerlijk 
speelveld voor bedrijven in ons land en op de 
Europese markt. Waar nodig worden 
aanbestedings- en mededingingsregels aangepast 
en worden de staatsteunregels ook van toepassing 
op bedrijven van buiten Europa.

Provincie 
Fryslân 
(Weststellingwe
rf)

Het klimaatbeleid moet hand in hand gaan met 
een industriebeleid dat zorgt voor een eerlijk 
speelveld voor bedrijven in ons land en op de 
Europese wereldmarkt. Waar nodig worden 
aanbestedings- en mededingingsregels aangepast 
en worden de staatsteunregels ook van toepassing 
op bedrijven van buiten Europa.

C De strekking van dit amendement wordt 
overgenomen met het overnemen van am. 231.

Het amendement is niet overgenomen, 
vanwege het overnemen van am. 231 dat van 
gelijke strekking is.

235 III.100 Wij kiezen voor een versnelde overgang naar een 
betaalbare, duurzame energiemix. Windenergie op 
zee blijft een belangrijke bron. We blijven 
investeren in zonne-energie, duurzame biomassa 
en energiebesparing. Voor de periode na 2030 is 
kernenergie een serieuze optie. Samen met de 
energiesector ontwikkelen we daarom nieuwe 
plannen voor tenminste twee extra kerncentrales. 
Ook ontkomen we niet aan de opslag van CO2 
onder de Noordzee. 

Provincie 
Fryslân 
(Weststellingwe
rf)

Wij kiezen voor een versnelde overgang naar een 
betaalbare, duurzame energiemix. Windenergie op 
zee blijft een belangrijke bron. We blijven 
investeren in zonne-energie, duurzame biomassa 
en energiebesparing. Voor de periode na 2030 is 
kernenergie een serieuze optie. Samen met de 
energiesector ontwikkelen we daarom nieuwe 
plannen voor tenminste twee extra kerncentrales. 
Ook ontkomen we niet aan de opslag van CO2 
onder de Noordzee. We blijven investeren in 
zonne-energie, duurzame biomassa die niet 
afkomstig is van Nederland of wereldwijde 
bossen/bomen en in energiebesparing.

C Niet overnemen. 

Het is zeker waar dat deze discussie loopt. De 
commissie ziet biomassa dan ook als een optie als 
deze duurzaam is en heeft dit ook zo verwoord. De 
toevoeging is in die zin een uitwerking van het 
woord duurzaam, maar ook te beperkend. Er zijn 
gevallen waarin bomen wel gebruikt kunnen 
worden omdat deze toch al geruimd zouden 
worden en dan kunnen deze wel benut worden 
voor biomassa.

Het amendement is niet overgenomen. 

239 NIEUW Provincie 
Limburg 
(Statenfractie)

Een nationale investering in een moderne 
Waterstofinfrastructuur vanuit Rotterdam naar 
Zuid Limburg dient twee doelen. Het draagt 
substantieel bij aan de weg naar 
klimaatneutraliteit van het Chemelot-terrein en 
het maakt de Brightland Campus schakelpunt 
in een netwerk met Duitsland, België en 
Europa.

C Niet overnemen. 

Dit valt onder de meer algemene opmerking dat 
ingezet wordt op nieuwe warmtebronnen zoals 
waterstof. Bovendien refereert het programma in 
artikel III.91 al aan de kansen voor 
grensoverschrijdende projecten om energie-
intensieve industrieclusters te verduurzamen.

Het amendement is niet overgenomen. 

243 III.105 Verhuurders die hardnekkig nalatig zijn in het 
verduurzamen of isoleren van hun woningen, 
worden gekort op de huur die zij voor een 
onzuinige huurwoning mogen rekenen. De verhuur 
van woningen met enkel glas wordt op termijn 
verboden.

Provincie 
Groningen 
(Stadskanaal)

Verhuurders die hardnekkig nalatig zijn in het 
verduurzamen of isoleren van hun woningen, 
worden gekort op de huur die zij voor een 
onzuinige huurwoning mogen rekenen. De verhuur 
van woningen met enkel glas wordt op termijn 
verboden. 

C Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Tekstvoorstel:

De verhuur van woningen met enkel glas wordt op 
termijn verboden, tenzij dit evident niet mogelijk 
is, bijvoorbeeld bij monumentale panden.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

245 III.106 We gaan lokaal en provinciaal sportverengingen, 
buurthuizen en oefenlokalen actief ondersteunen 
en ontzorgen in de energietransitie. Dit bespaart 
de vrijwilligers in het bestuur veel werk en leidt in 
veel gevallen tot fors lagere kosten voor de 
verenigingen.

BSV (Afdeling 
Utrechtse 
Heuvelrug, 
Utrechtse 
wethouders)

We gaan lokaal en provinciaal en regionaal 
maatschappelijke organisaties zoals 
sportverengingen, buurthuizen en oefenlokalen 
actief ondersteunen en ontzorgen in de 
energietransitie. Dit bespaart de vrijwilligers in het 
bestuur veel werk en leidt in veel gevallen tot fors 
lagere kosten voor de verenigingen.

C Am. 244, dat van gelijke strekking is, wordt 
overgenomen. Daarmee is de inhoud van dit 
amendement overgenomen. 

Het amendement is niet overgenomen, 
vanwege het overnemen van am. 244 dat van 
gelijke strekking is.
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247 III.107 Wij investeren in een zichtbare vergroening van de 
woonomgeving. In de grote steden krijgen 
stadsgroen en parken voorrang op een verdere 
verdichting van de woonomgeving en in het hele 
land planten wij voor iedere inwoner in de eigen 
buurt een nieuwe boom. Met 17 miljoen nieuwe 
bomen wordt Nederland nog schoner, groener en 
gezonder. Wij gaan door met de strijd tegen 
zwerfafval en de plastic soep in het open water. 

Provincie 
Flevoland 
(Dronten)

Wij investeren in een zichtbare vergroening van de 
woonomgeving. In de grote steden krijgen 
stadsgroen en parken voorrang op een verdere 
verdichting van de woonomgeving en in het hele 
land planten wij voor iedere inwoner in de eigen 
buurt een nieuwe boom. Met 17 miljoen nieuwe 
bomen wordt Nederland nog schoner, groener en 
gezonder. Wij gaan door met de strijd tegen 
zwerfafval en de plastic soep in het open water. 
Rentmeesterschap betekent ook dat 
maatregelen worden getroffen zodat wordt 
voorkomen dat stoffen die niet in het milieu 
thuishoren, zoals plastics, daarin terecht 
komen.

C Niet overnemen. 

De strijd tegen zwerfafval en plastic soep betekent 
uiteraard ook dat dit voorkomen moet worden dat 
plastics in het het milieu terechtkomen. Daarin 
voorziet dit artikel. 

Het amendement is niet overgenomen. 

248 III.108 We zijn zuinig op de natuur en het 
cultuurlandschap in ons land. Behoud en 
versterking van de nationale parken en kwetsbare 
natuurgebieden vragen om een doordachte 
langetermijnvisie, gerichte investeringen in 
natuurverbetering en de versterking van het 
‘groen’onderwijs en onderzoek. Bij de aanleg van 
windmolens en zonneparken worden natuur en 
landbouwgronden zoveel mogelijk ontzien, zeker 
zolang er op daken nog volop ruimte is voor 
zonnepanelen.

Provincie 
Overijssel

We zijn zuinig op de natuur en het 
cultuurlandschap in ons land. Behoud en 
versterking van de nationale parken en kwetsbare 
natuurgebieden vragen om een doordachte 
langetermijnvisie, gerichte investeringen in 
natuurverbetering en de versterking van het 
‘groen’onderwijs en onderzoek. Bij de aanleg van 
windmolens en zonneparken worden natuur en 
landbouwgronden zoveel mogelijk ontzien, zeker 
zolang er op daken nog volop ruimte is voor 
zonnepanelen. Ook de toepassing van biogas 
moet een serieuze kans krijgen, bijvoorbeeld 
voor warmteopwekking, als alternatief voor 
zonne- en windparken.

C Niet overnemen.  

Bij III.104 wordt reeds het stimuleren van groen 
gas genoemd.

Het amendement is niet overgenomen. 

251 III.109 Wij onderschrijven de Europese Green Deal, maar 
maken ons nog grote zorgen over de uitwerking 
voor de specifieke Nederlandse situatie. De 
doelstelling om 30% van het land- en 
wateroppervlak als beschermd natuurgebied aan 
te merken is in ons land niet haalbaar. Daarom 
moeten we actief en constructief bijdragen aan de 
vormgeving om de haalbaarheid en betaalbaarheid 
van de maatregelen te beschermen. Dat geldt ook 
voor de herijking van het bestaande Natura2000 
beleid. 

Provincie 
Overijssel

Wij onderschrijven de Europese Green Deal, maar 
maken ons nog grote zorgen over de uitwerking 
voor de specifieke Nederlandse situatie. De 
doelstelling om 30% van het land- en 
wateroppervlak als beschermd natuurgebied aan 
te merken is in ons land niet haalbaar. Daarom 
moeten we actief en constructief bijdragen aan de 
vormgeving om de haalbaarheid en betaalbaarheid 
van de maatregelen te beschermen. Dat geldt ook 
voor de herijking van het bestaande Natura2000 
beleid. Bij deze herijking wordt de afweging met 
economische-, sociale en culturele belangen, 
zoals verwoord in de Europese richtlijnen, 
meegewogen. Tevens worden de Kritische 
DepositieWaarden (KDW's) en de positie van 
KDW's in het toetsingskader opnieuw tegem 
het licht gehouden.

C Niet overnemen.

De doelstelling van de indieners wordt 
ondersteund, maar is als toevoeging te 
gedetailleerd voor een programma op hoofdlijnen.

Het amendement is niet overgenomen. 

252 III.110 Strenge bronmaatregelen voor auto’s, apparaten 
of bouwmaterialen zijn voor het klimaat veel 
effectiever dan maatregelen die de schade 
achteraf beperken. Daarom stellen wij in Europees 
verband strengere eisen aan duurzame productie 
en kwaliteit van tal van producten. Met een ‘recht 
op reparatie’ dwingen we hogere kwaliteitseisen af 
voor gebruiksproducten als huishoudelijke 
apparatuur en mobiele telefoons.  

Provincie 
Fryslân 
(Weststellingwe
rf)

Strenge bronmaatregelen voor auto’s, apparaten 
of bouwmaterialen zijn voor het klimaat veel 
effectiever dan maatregelen die de schade 
achteraf beperken. Daarom stellen wij in Europees 
verband strengere eisen aan duurzame productie 
en kwaliteit van tal van producten. Met een ‘recht 
op reparatie’ dwingen we hogere kwaliteitseisen af 
voor gebruiksproducten als huishoudelijke 
apparatuur en mobiele telefoons. En producten 
die in de EU geïmporteerd worden, moeten aan 
dezelfde eisen voldoen. Anders mag import 
niet plaatsvinden of met een importheffing.

C Niet overnemen. 

Dit punt is in het programma opgenomen onder 
artikel IV.53

Het amendement is niet overgenomen. 
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255 NIEUW Provincie 
Groningen 
(Veendam-
Wildervank)

Uit onderzoek blijkt dat resten van 
geneesmiddelen via het rioolwater in het 
oppervlaktewater terecht komen en een 
bedreiging vormen voor het waterleven en de 
drinkwaterproductie. Het is van belang om met 
de drinkwaterbedrijven, waterschappen en 
gemeenten afspraken te maken over het 
terugdringen daarvan. 

C Gewijzigd overnemen.

De inhoud is goed maar de bewoording passen we 
aan, om beter aan te sluiten op de schrijfwijze van 
de rest van het programma. Het voorstel is om dit 
in te voegen na art. III.122

Tekstvoorstel:

Resten van geneesmiddelen komen via het 
rioolwater steeds vaker in het oppervlaktewater 
terecht en vormen een bedreiging voor het 
waterleven en de drinkwaterproductie. We 
zetten in op het terugdringen hiervan in 
samenwerking met gemeenten en 
waterschappen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

260 III.114 Met de inzet van innovatie en nieuwe 
meettechnieken kunnen de doelmaatregelen 
worden vertaald in een opgave op bedrijfsniveau. 
Daarmee laten we iedere boer de ruimte voor 
maatwerk, innovatie en vakmanschap om naar 
eigen inzicht zijn aandeel te realiseren. De 
overheid handhaaft op de uitkomst en hoeft zich 
minder met de bedrijfsvoering op het erf te 
bemoeien.

Provincie 
Noord-Holland 
(Aalsmeer)

Met de inzet van innovatie en nieuwe 
meettechnieken kunnen de doelmaatregelen 
worden vertaald in een opgave op bedrijfsniveau. 
Daarmee laten we iedere boer agrarische 
ondernemer de ruimte voor maatwerk, innovatie 
en vakmanschap om naar eigen inzicht zijn 
aandeel te realiseren. De overheid handhaaft op 
de uitkomst en hoeft zich minder met de 
bedrijfsvoering op het erf te bemoeien.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

262 III.116 Wij zetten de modernisering en innovatie van de 
veehouderij voort, bijvoorbeeld door via 
stalaanpassingen emissies verder te beperken. 
Het is belangrijk dat de sector zelf deze innovatie 
omarmt om de duurzaamheidsdoelen te behalen. 
Ook hier moeten overheid en ketenpartners 
bijdragen om de transformatie van deze 
belangrijke economische sector mogelijk te 
maken. Boeren kunnen dit niet alleen.

Provincie Zuid-
Holland 
(Leidschendam-
Voorburg)

Wij zetten de modernisering en innovatie van de 
veehouderij voort, bijvoorbeeld door via 
stalaanpassingen emissies verder te beperken. 
Het is belangrijk dat de sector zelf deze innovatie 
omarmt om de duurzaamheidsdoelen te behalen 
en voldoende aandacht heeft voor 
dierenwelzijn. Ook hier moeten overheid en 
ketenpartners bijdragen om de transformatie van 
deze belangrijke economische sector mogelijk te 
maken. Boeren kunnen dit niet alleen. 

C Gewijzigd overnemen. 

Tekstvoorstel:

..te beperken. Het is belangrijk dat de sector zelf 
deze innovatie omarmt om de duurzaamheid- en 
dierenwelzijn doelen te behalen. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

273 III.120 Wij willen kortere ketens van het land naar het 
bord. Wat je van dichtbij haalt is verser, lekkerder 
en vaak minder belastend voor het milieu. Daarom 
stimuleren wij lokale coöperaties van boeren, 
winkeliers en consumenten om regionale 
producten op de markt te brengen en zo bij te 
dragen aan een sterke lokale en circulaire 
economie. 

Provincie 
Zeeland

Wij blijven ons inzetten voor een betere en eerlijke 
prijs voor de boer. Daarvoor komt er een 
voedselscheidsrechter als marktmeester tussen 
boeren, de groothandel en consumenten en 
bieden wij de consument meer transparantie over 
de herkomst en productiewijze van ons voedsel. In 
Europees verband zetten we ons in voor een 
lagere btw op groenten en fruit dat in Europa is 
geteeld. Daarnaast onderkennen we dat de 
export van land- en tuinbouwproducten zoals 
aardappelen, uien en bloemen en de 
bijbehorende verwerkende keten een 
belangrijke waarde heeft voor onze economie. 

C Niet overnemen. 

Het strategisch en economisch belang van onze 
agrarische sector is in de inleiding al uitgebreid 
beschreven.

Het amendement is niet overgenomen. 
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274 III.121 De opheffing van de productschappen heeft de 
positie van boeren en tuinders in de keten 
verzwakt. Om de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en samenwerking te 
versterken kiezen wij voor de oprichting van 
nieuwe ketencoöperaties, waarin de belangrijkste 
spelers in de agri- en foodsector samenwerken en 
afspraken maken over productie, kwaliteit, 
gezamenlijk toezicht en een eerlijke prijs. 

Provincie 
Fryslân 
(Weststellingwe
rf)

De opheffing van de productschappen heeft de 
positie van boeren en tuinders in de keten 
verzwakt. Om de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en samenwerking te 
versterken kiezen wij voor de oprichting van 
nieuwe ketencoöperaties, waarin de belangrijkste 
spelers in de agri- waarin alle spelers op basis 
van gelijkwaardigheid in de agri- en foodsector 
samenwerken en afspraken maken over productie, 
kwaliteit, gezamenlijk toezicht en een eerlijke prijs.

C Gewijzigd overnemen.

Tekstvoorstel:

De opheffing van de productschappen heeft de 
positie van boeren en tuinders in de keten 
verzwakt. Om de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en samenwerking te 
versterken kiezen wij voor de oprichting van 
nieuwe ketencoöperaties, waarin de spelers uit 
de hele keten in de agri- en foodsector 
samenwerken en afspraken maken over productie, 
kwaliteit, gezamenlijk toezicht, duurzaamheid en 
een eerlijke prijs. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

275 III.121 Provincie 
Gelderland / 
CDA 
Duurzaamheids
netwerk

De opheffing van productschappen heeft de positie 
van boeren en tuinders in de keten verzwakt. Om 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid en 
samenwerking te versterken kiezen wij voor de 
oprichting van nieuwe ketencoöperaties, waarin de 
belangrijkste spelers in de agri- en foodsector 
samenwerken en afspraken maken over productie, 
kwaliteit, gezamenlijk toezicht, duurzaamheid, 
biodiversiteit en een eerlijke prijs.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

276 III.122 Water, droogte en het voorkomen van verzilting 
van landbouwgronden vormen grote strategische 
uitdagingen voor de komende jaren. In een 
waterrijk land als Nederland moet het mogelijk zijn 
om voldoende zoet water beschikbaar te houden 
voor de landbouw, de natuur en de mens. Voor 
een goede balans in het waterbeleid houden wij 
vast aan de geborgde zetels in het algemeen 
bestuur van de waterschappen

BSV (Afdeling 
Delft)

Water, droogte en het voorkomen van verzilting 
van landbouwgronden vormen grote strategische 
uitdagingen voor de komende jaren. In een 
waterrijk land als Nederland moet het mogelijk zijn 
om voldoende zoet water beschikbaar te houden 
voor de landbouw, de natuur en de mens. Voor 
een goede balans in het waterbeleid houden wij 
vast aan de geborgde zetels in het algemeen 
bestuur van de waterschappen. Gezien de grote 
lange termijnuitdagingen, wordt niet gemorreld 
aan de waterschappen.

C Gewijzigd overnemen.

Nieuw tekstvoorstel:

Voor een goede balans in het waterbeleid 
houden wij vast aan de waterschappen, 
inclusief de geborgde zetels in het algemeen 
bestuur.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

280 III.123 Bodemdaling in het veenweidegebied leidt in het 
hele land tot schade aan huizen, gebouwen, 
wegen en landbouwgronden. Wij wijzen in het 
nieuwe kabinet één coördinerend minister aan die 
samen met gemeenten, provincies en 
waterschappen komt tot een effectief pakket van 
maatregelen om de bodemdaling terug te dringen.

Provincie 
Fryslân 
(Weststellingwe
rf)

Bodemdaling in bijvoorbeeld het 
veenweidegebied leidt in het hele land tot schade 
aan huizen, gebouwen, wegen en 
landbouwgronden. Wij wijzen in het nieuwe 
kabinet één coördinerend minister aan die samen 
met gemeenten, provincies en waterschappen, 
landeigenaren en grondgebruikers komt tot een 
effectief pakket van maatregelen om de 
bodemdaling terug te dringen.

C Gewijzigd overnemen.

De eerste toevoeging wordt niet overgenomen. In 
dit artikel gaat het specifiek om de 
veenweideproblematiek. De tweede toevoeging 
wordt graag overgenomen.

Tekstvoorstel:

Bodemdaling in het veenweidegebied leidt in het 
hele land tot schade aan huizen, gebouwen, 
wegen en landbouwgronden. Wij wijzen in het 
nieuwe kabinet één coördinerend minister aan die 
samen met gemeenten, provincies, en 
waterschappen, landeigenaren en 
grondgebruikers komt tot een effectief pakket 
van maatregelen om de bodemdaling terug te 
dringen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

Amendementen met positief preadvies
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83 II.24 Meer waardering voor de leerkracht vraagt om 
meer tijd en ruimte voor lesontwikkeling, minder 
administratieve voorschriften en een goed salaris, 
dat meer ruimte biedt voor beloning van extra 
inzet. Wij willen onder meer een uitloopschaal voor 
een senior leraar en een toeslag voor leraren in 
het speciaal onderwijs of in wijken met veel 
kinderen met leerachterstanden.  

Provincie 
Groningen 
(Groningen)

Meer waardering voor de leerkacht vraagt om 
meer tijd en ruimte voor lesontwikkeling, voor 
verdere professionele ontwikkeling, en minder 
adminstratieve voorschriften en een goed salaris, 
dat meer ruimte biedt voor beloning van extra 
inzet. Wij willen onder meer een uitloopschaal voor 
een senior leraar en een toeslag voor leraren in 
het speciaal onderwijs of in wijken met veel 
kinderen met leerachterstanden.  

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

Bestu
ursam
. 10

NIEUW CDA Landelijk 
Bestuur

De rol van het schoolhoofd is van groot belang 
voor hoe de school in totaliteit presteert. We 
geven extra ruimte aan schoolhoofden om 
jaarlijks bij te scholen en hun vaardigheden op 
peil te houden. 

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

95 II.33 De invoering van het passend onderwijs heeft nog 
niet alle problemen opgelost voor kinderen die op 
school meer ondersteuning nodig hebben. Veel 
gaat goed, maar het moet nog beter. Zo wordt nog 
te veel gedacht in regels en structuren in plaats 
van wat het kind echt nodig heeft. Daarom willen 
wij meer hulpverleners in de klas en een 
doorzettingsmacht door een regievoerder die pas 
loslaat als het kind de hulp krijgt die nodig is. 
Samenwerkingsverbanden die geld oppotten in 
plaats van aan zorg besteden worden gekort. 

Provincie 
Zeeland / CDA 
Midvoor

De invoering van het passend onderwijs heeft nog 
niet alle problemen opgelost voor kinderen en 
jongeren die op school meer ondersteuning nodig 
hebben. Veel gaat goed, maar het moet nog beter. 
Zo wordt nog te veel gedacht in regels en 
structuren in plaats van wat het kind of jongere 
écht nodig heeft. Daarom willen wij meer 
hulpverleners in de klas die samenwerken met 
de leerkracht en andere 
onderwijsprofessionals. Ook willen wij 
doorzettingsmacht creëren door een 
regievoerder die pas loslaat als het kind de hulp 
krijgt die nodig is. Ouders hebbend daarin echter 
het laatste woord en krijgen derhalve 
instemmingsrecht voordat deze regievoerder 
een besluit neemt. Schoolbesturen en 
samenwerkingsverbanden krijgen altijd een 
ultieme mogelijkheid om naar voorstel van de 
regievoerder het onderwijs voor het 
betreffende kind of jongere écht passend te 
maken. Samenwerkingsverbanden die geld 
oppotten in plaats van aan zorg besteden, worden 
door het Rijk gekort.

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

98 II.36 Wij voeren een basisbeurs voor studenten in zodat 
alle jongeren weer kunnen doorleren zonder grote 
schulden te maken. De basisbeurs geldt voor de 
bachelorfase en maakt een onderscheid tussen 
thuis- en uitwonende studenten. De invoering gaat 
niet ten koste van de extra onderwijsmiddelen voor 
het hoger onderwijs en de OV-studentenkaart blijft 
behouden. 

CDJA / 
Provincie 
Utrecht (CDJA) 
/ Provincie Zuid-
Holland (Delft)

Wij voeren een basisbeurs voor studenten in zodat 
alle jongeren weer kunnen doorleren zonder grote 
schulden te maken. De basisbeurs geldt voor de 
bachelorfase de nominale duur van de bachelor- 
en masterfase en maakt een onderscheid tussen 
thuis- en uitwonende studenten. De invoering gaat 
niet ten koste van de extra onderwijsmiddelen voor 
het hoger onderwijs en de OV-studentenkaart blijft 
behouden. 

A Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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Bestu
ursam
. 11

II.40 De vrijheid van onderwijs staat onder druk en 
wordt steeds verder ingeperkt. Wij staan pal voor 
de vrije keuze van ouders om de school te kiezen 
die past bij de opvoeding van hun kinderen. Met 
een goed toezicht op kwaliteitseisen en strenge 
handhaving zorgen we dat kinderen op elke school 
goed onderwijs krijgen. Daarmee  beschermen wij 
de ruimte voor bijzondere scholen om zelf invulling 
te geven aan het onderwijs op basis van 
godsdienst of levensovertuiging.  

CDA Landelijk 
Bestuur

De vrijheid van onderwijs staat onder druk en 
wordt steeds verder ingeperkt. Wij staan pal voor 
de vrije keuze van ouders om de school te kiezen 
die past bij de opvoeding van hun kinderen, zoals 
staat in artikel 23 van de Grondwet. Wij 
beschermen de ruimte voor bijzondere 
scholen, al mag artikel 23 van de Grondwet 
nooit een vrijbrief zijn voor intolerantie of 
inperking van elkaars rechten op scholen. Met 
een goed toezicht op kwaliteitseisen en strenge 
handhaving zorgen we dat kinderen op elke school 
goed onderwijs krijgen. Daarmee  beschermen wij 
de ruimte voor bijzondere scholen om zelf invulling 
te geven aan het onderwijs op basis van 
godsdienst of levensovertuiging.  

Overnemen.

Het CDA staat pal voor de vrijheid van onderwijs 
en voor de gelijke bekostiging van het bijzonder 
onderwijs. Zowel vanuit onze historie (het CDA 
stond via KVP, CHU en ARP aan de wieg van 
deze zwaar bevochten vrijheid) als vanuit onze 
visie op de samenleving. De vrijheid van onderwijs 
biedt ouders de mogelijkheid om die school te 
kiezen of te stichten die past bij hun godsdienstige 
of levensbeschouwelijke overtuiging, hun 
opvoeding of hun idee over onderwijs. Heel veel 
ouders kiezen dan ook bewust voor bijzonder 
onderwijs. De vrijheid van onderwijs gaat wat 
betreft het CDA altijd samen met 
verantwoordelijkheid. Het spreekt vanzelf dat wij 
de vrijheid van onderwijs bewaken door in te 
grijpen in het geval er bij scholen sprake is van het 
verspreiden van antidemocratische ideeën, het 
doorgeven van afkeer van de Nederlandse 
samenleving, intolerantie/onverdraagzaamheid, de 
inperking van rechten op scholen of het geven van 
slecht onderwijs dat kinderen op achterstand zet. 
‘Burgerschap, democratie en rechtsstaat’ wordt 
voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs een 
apart onderdeel van het eindexamen. Dit vraagt 
om extra aandacht voor dit thema in de opleiding 
en bijscholing van leraren. Het is goed om te 
markeren dat veruit de meeste bijzondere scholen 
zorgvuldig en precies omgaan met de vrijheid van 
onderwijs: slechte voorbeelden moeten het beeld 
hierover niet vertroebelen.

Als CDA zien wij scherp toe op behoud van de 
balans tussen vrijheid en gelijkheid, tussen 
verschillende nevengeschikte grondrechten. Aan 
ouders mag gevraagd worden of zij de identiteit 
van de school willen onderschrijven: het CDA is en 
blijft tegen een acceptatieplicht. Scholen moeten 
een veilige plek zijn voor alle leerlingen: 
toelatingsverklaringen inzake seksuele geaardheid 
zijn voor het CDA niet acceptabel (zie op dit punt 
het standpunt van de CDA Tweede Kamerfractie 
d.d. 10 november 2020). Met een goed toezicht op 
kwaliteitseisen en leerdoelen, in combinatie met 
strenge handhaving, zorgen we dat kinderen op 
elke school goed onderwijs krijgen. Aldus worden 
zij optimaal voorbereid om actief deel te nemen 
aan een pluriforme samenleving. De vrijheid van 
onderwijs staat echter onder druk: ze wordt steeds 
verder ingeperkt. Wij beschermen daarom 
nadrukkelijk de ruimte voor bijzondere scholen om 
zelf invulling te geven aan het onderwijs op basis 
van godsdienst, levensovertuiging of 
pedagogische visie. Daar kan iedere CDA’er en 
iedere Nederlander vanzelfsprekend altijd op 
rekenen.

Het amendement is overgenomen. 
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II.44 Internationalisering van het onderwijs is voor ons 
geen doel op zich, maar moet van meerwaarde 
zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en 
onderzoek, de vorming van de student of de 
veranderende vraag op de arbeidsmarkt. 
Onderwijs in het Engels mag er niet toe leiden dat 
specifieke Nederlandse vraagstukken niet meer 
worden bestudeerd of gedoceerd. Als regel willen 
wij dat aan universiteiten de bachelorfase in 
beginsel in het Nederlands wordt gegeven. De 
masteropleiding kan aansluiten bij de gangbare 
taal in het vakgebied. 

CDA Landelijk 
Bestuur

Internationalisering van het onderwijs is voor ons 
geen doel op zich, maar moet van meerwaarde 
zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en 
onderzoek, de vorming van de student of de 
veranderende vraag op de arbeidsmarkt. 
Onderwijs in het Engels mag er niet toe leiden dat 
specifieke Nederlandse vraagstukken niet meer 
worden bestudeerd of gedoceerd. Als regel willen 
wij dat aan universiteiten de bachelorfase in 
beginsel in het Nederlands wordt gegeven. Een 
opleiding in de bachelorfase is in principe in 
het Nederlands, met ruimte voor anderstalige 
opleidingen waar dit logisch is. De 
masteropleiding kan altijd aansluiten bij de 
gangbare taal in het vakgebied. Studenten uit het 
buitenland prikkelen we om langer hier te 
blijven, zodat we hun talenten langer in kunnen 
zetten voor Nederland.

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

231 III.97 Het klimaatbeleid moet hand in hand gaan met 
een industriebeleid dat zorgt voor een eerlijk 
speelveld voor bedrijven in ons land en op de 
Europese markt. Waar nodig worden 
aanbestedings- en mededingingsregels aangepast 
en worden de staatsteunregels ook van toepassing 
op bedrijven van buiten Europa.

CDA België Het klimaatbeleid moet hand in hand gaan met 
een industriebeleid dat zorgt voor een eerlijk 
speelveld voor bedrijven in ons land en op de 
Europese en wereldmarkt. Waar nodig worden 
aanbestedings- en mededingingsregels aangepast 
zonder daarbij de belangen van het MKB uit het 
oog te verliezen en worden de staatsteunregels 
ook van toepassing op bedrijven van buiten 
Europa.

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

Bestu
ursam
. 21

III.99 De beperking van de uitstoot van CO2 en stikstof 
vraagt in eigen land om een evenredige bijdrage 
van alle sectoren. Met de tien bedrijven die de 
grootste uitstoot van broeikasgassen veroorzaken 
maken we stevige afspraken over de 
reductiedoelstellingen en de ondersteuning die zij 
hierbij ontvangen. Ook in de agrarische sector 
gaan we werken met langjarige 
duurzaamheidsdoelen

CDA Landelijk 
Bestuur

De beperking van de uitstoot van CO2 en stikstof 
vraagt in eigen land om een evenredige bijdrage 
van alle sectoren. Met de tien bedrijven die de 
grootste uitstoot van broeikasgassen veroorzaken 
maken we stevige afspraken over de 
reductiedoelstellingen en de ondersteuning die zij 
hierbij ontvangen. De overheid maakt met grote 
bedrijven die een hoge CO2-uitstoot hebben 
afspraken over enerzijds 
reductiedoelstellingen en de hulp die we hierbij 
bieden, met het oog op het behoud van de 
grote bedrijven. Ook in de agrarische sector gaan 
we werken met langjarige duurzaamheidsdoelen.

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

234 III.100 Wij kiezen voor een versnelde overgang naar een 
betaalbare, duurzame energiemix. Windenergie op 
zee blijft een belangrijke bron. We blijven 
investeren in zonne-energie, duurzame biomassa 
en energiebesparing. Voor de periode na 2030 is 
kernenergie een serieuze optie. Samen met de 
energiesector ontwikkelen we daarom nieuwe 
plannen voor tenminste twee extra kerncentrales. 
Ook ontkomen we niet aan de opslag van CO2 
onder de Noordzee. 

Dertigersnetwer
k

Wij kiezen voor een versnelde overgang naar een 
betaalbare, duurzame energiemix. Windenergie op 
zee blijft een belangrijke bron. We blijven 
investeren in zonne-energie, duurzame biomassa 
en energiebesparing. Voor de periode na 2030 is 
kernenergie een serieuze optie. Samen met de 
energiesector ontwikkelen we daarom nieuwe 
plannen voor tenminste twee extra kerncentrales. 
Ook ontkomen we niet aan de opslag van CO2 
onder de Noordzee. Om te voorkomen dat CO2-
opslag en kernafval als probleem wordt 
doorgeschoven naar volgende generaties, 
investeren we in R&D rond het hergebruik van 
CO2 en het verminderen en het hergebruik van 
kernafval.

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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236 III.100 Provincie 
Noord-Holland 
(Den Helder)

Wij kiezen voor een versnelde overgang naar een 
betaalbare, duurzame energiemix. Windenergie op 
zee blijft een belangrijke bron. We blijven 
investeren in zonne-energie, duurzame biomassa 
en energiebesparing. Voor de periode na 2030 is 
kernenergie een serieuze optie. Samen met de 
energiesector ontwikkelen we daarom nieuwe 
plannen voor tenminste twee extra kerncentrales. 
Ook ontkomen we niet aan de opslag van CO2 
onder de Noordzee. Onze inzet zal er op gericht 
zijn om investeringen in de energietransitie 
juist ook te richten op regio’s die we 
economisch willen versterken. 

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

238 III.101 Wij zetten ook in op nieuwe energiebronnen als 
geothermie en warmtenetten en energiedragers 
als waterstof en synthetische kerosine. Om altijd 
ruimte te houden voor innovatie en nieuwe 
inzichten, willen wij een periodieke review van het 
klimaatakkoord.

Provincie 
Overijssel

Wij zetten ook in op nieuwe energiebronnen als 
geothermie en warmtenetten en energiedragers 
als waterstof en synthetische kerosine. Om altijd 
ruimte te houden voor innovatie en nieuwe 
inzichten, willen wij een periodieke review van het 
klimaatakkoord, te beginnen in 2022, om de 
maatregelen te blijven toetsen op 
kosteneffectiviteit en efficiency. 

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

244 III.106 We gaan lokaal en provinciaal sportverengingen, 
buurthuizen en oefenlokalen actief ondersteunen 
en ontzorgen in de energietransitie. Dit bespaart 
de vrijwilligers in het bestuur veel werk en leidt in 
veel gevallen tot fors lagere kosten voor de 
verenigingen.

Provincie 
Zeeland / CDA 
Midvoor / 
Provincie 
Noord-Holland 
(Aalsmeer) / 
Provincie 
Gelderland 
(Culemborg)

We gaan lokaal en regionaal maatschappelijk 
vastgoed (sportverenigingen, schoolbesturen, 
cultureel erfgoed, buurthuizen en 
oefenlokalen) actief ondersteunen en ontzorgen in 
de energietransitie. Dit bespaart de vrijwilligers in 
het bestuur maatschappelijke organisaties veel 
werk en leidt in veel gevallen tot lagere 
energiekosten. kosten voor de verenigingen .

B Overnemen.  Het amendement is overgenomen. 

249 III.108 We zijn zuinig op de natuur en het 
cultuurlandschap in ons land. Behoud en 
versterking van de nationale parken en kwetsbare 
natuurgebieden vragen om een doordachte 
langetermijnvisie, gerichte investeringen in 
natuurverbetering en de versterking van het 
‘groen’onderwijs en onderzoek. Bij de aanleg van 
windmolens en zonneparken worden natuur en 
landbouwgronden zoveel mogelijk ontzien, zeker 
zolang er op daken nog volop ruimte is voor 
zonnepanelen.

Provincie 
Fryslân 
(Achtkarspelen)

We zijn zuinig op de natuur en het 
cultuurlandschap in ons land. Behoud en 
versterking van de nationale parken en kwetsbare 
natuurgebieden vragen om een doordachte 
langetermijnvisie, gerichte investeringen in 
natuurverbetering en de versterking van het 
‘groen’onderwijs en onderzoek. Bij de bouw en 
aanleg van grote windmolens en zonneparken 
worden natuur en landbouwgronden zoveel 
mogelijk ontzien en wordt altijd eerst de directe 
omgeving geraadpleegd, zeker zolang er op 
daken nog volop ruimte is voor zonnepanelen. 

B Overnemen.  Het amendement is overgenomen. 

259 III.114 Met de inzet van innovatie en nieuwe 
meettechnieken kunnen de doelmaatregelen 
worden vertaald in een opgave op bedrijfsniveau. 
Daarmee laten we iedere boer de ruimte voor 
maatwerk, innovatie en vakmanschap om naar 
eigen inzicht zijn aandeel te realiseren. De 
overheid handhaaft op de uitkomst en hoeft zich 
minder met de bedrijfsvoering op het erf te 
bemoeien.

Provincie 
Drenthe 
(Midden-
Drenthe)

Met de inzet van innovatie en nieuwe 
meettechnieken kunnen de doelmaatregelen 
worden vertaald in een opgave op bedrijfsniveau. 
Met behulp van evenwichtsbemesting kunnen 
voldoende meststoffen worden toegediend. 
Daarmee laten we iedere boer de ruimte voor 
maatwerk, innovatie en vakmanschap om naar 
eigen inzicht zijn aandeel te realiseren. De 
overheid handhaaft op de uitkomst en hoeft zich 
minder met de bedrijfsvoering op het erf te 
bemoeien.

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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261 NIEUW Provincie 
Utrecht 
(Utrecht)

Aanvullend op de langjarige 
duurzaamheidsdoelen bieden we boeren de 
gelegenheid om samen deel te nemen aan 
nieuwe trajecten waarin zij ervaring opdoen 
met natuurinclusieve landbouw en andere 
nieuwe methoden om hun bedrijfsvoering te 
verduurzamen, zodat we versnellen in de 
duurzaamheidsopgave en deze ambities vanuit 
de sector zichtbaar maken voor een groter 
publiek. Dit verdient respect, maakt ons trots 
en biedt perspectief voor de volgene generatie 
boeren. 

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

269 III.118 Wij willen een beschermde status voor vitale 
landbouwgronden om de toekomst van het 
platteland en de voedselzekerheid veilig te stellen. 
In de nieuwe Nota Ruimte worden 
ontwikkelgebieden voor de landbouw aangewezen 
in een goede balans met de ruimte voor natuur, 
wonen en recreatie. Ook beschermen we onze 
agrarische technologie, landbouwgrond en vitale 
bedrijven in zaai- en pootgoed tegen ongewenste 
overnames uit het buitenland. 

Provincie Zuid-
Holland (Lisse)

Wij willen een beschermde status voor vitale 
landbouwgronden om de toekomst van het 
platteland en de voedselzekerheid veilig te stellen. 
In de nieuwe Nota Ruimte worden 
ontwikkelgebieden voor de landbouw aangewezen 
in een goede balans met de ruimte voor natuur, 
wonen en recreatie. Daar waar de functie 
landbouw gewijzigd wordt, wordt de 
verplaatsing van een gezond bedrijf naar vitale 
landbouwgronden mogelijk gemaakt. Ook 
beschermen we onze agrarische technologie, 
landbouwgrond en vitale bedrijven in zaai- en 
pootgoed tegen ongewenste overnames uit het 
buitenland. 

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

Amendementen zonder spreektijd
29 I.17 Wij komen met een plan voor een volwaardige 

nationale diensttijd voor alle jongeren tussen de 16 
en 20 jaar. Jongeren gaan met elkaar aan de slag 
en leren hoe mooi en belangrijk het is om je in te 
zetten voor een ander en de samenleving. Dat kan 
bij Defensie maar ook bij maatschappelijke 
projecten op het terrein van zorg, welzijn, 
veiligheid, natuur en klimaat. Voor voortijdige 
schoolverlaters of probleemjongeren kan de 
diensttijd een impuls zijn om een nieuwe weg in te 
slaan.

Provincie 
Brabant 
(Tilburg)

Wij komen met een plan voor een volwaardige 
nationale diensttijd voor alle jongeren tussen de 16 
en 20 jaar. Jongeren gaan met elkaar aan de slag 
en leren hoe mooi en belangrijk het is om je in te 
zetten voor een ander en de samenleving. Dat kan 
bij Defensie maar ook bij maatschappelijke 
projecten op het terrein van zorg, welzijn, 
veiligheid, natuur en klimaat. Voor voortijdige 
schoolverlaters of probleemjongeren kan de 
diensttijd een impuls zijn om een nieuwe weg in te 
slaan. De projecten waaraan door jongeren (en 
mogelijk ook een mix jongeren / ouderen) 
wordt bijgedragen komen bij voorkeur uit de 
samenleving zelf. Initiatieven gericht op het 
ontlasten van mantelzorgers (jongeren / 
werknemers) en initiatieven die leiden tot 
preventie (minder beroep op duurdere zorg) 
verdienen daarbij speciale aandacht.

B De indiener heeft dit amendement ingetrokken ivm 
dubbeling met amendement 30.

Het amendement is ingetrokken.
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82 II.24 Meer waardering voor de leerkracht vraagt om 
meer tijd en ruimte voor lesontwikkeling, minder 
administratieve voorschriften en een goed salaris, 
dat meer ruimte biedt voor beloning van extra 
inzet. Wij willen onder meer een uitloopschaal voor 
een senior leraar en een toeslag voor leraren in 
het speciaal onderwijs of in wijken met veel 
kinderen met leerachterstanden.  

Provincie 
Noord-Holland 
(Aalsmeer)

Meer waardering voor de leerkracht en docent 
vraagt om meer tijd en ruimte voor lesontwikkeling, 
minder administratieve voorschriften en een goed 
salaris, dat meer ruimte biedt voor beloning van 
extra inzet. Wij willen onder meer een 
uitloopschaal voor een senior leraar, een premie 
voor zij-instromers en uitstromers en een 
toeslag voor leraren in het speciaal onderwijs of in 
wijken met veel kinderen met leerachterstanden.  

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Het eerste tekstuele voorstel kan overgenomen 
worden. Een premie op de uitstroom van leraren is 
ongewenst in een tijd van lerarentekort. Een 
premie voor zij-instromers kunnen scholen zelf 
geven aan hen die instromen.

Nieuw tekstvoorstel:

Meer waardering voor de leerkracht en docent 
vraagt om meer tijd en ruimte voor lesontwikkeling, 
flexibelere carrièrepaden voor leraren/docenten, 
minder administratieve voorschriften en een goed 
salaris, dat meer ruimte biedt voor beloning van 
extra inzet. Wij willen onder meer gerichte 
programma’s voor zij-instromers en 
uitstromers, een uitloopschaal voor een senior 
leraar, een toeslag voor leraren in het speciaal 
onderwijs of in wijken met veel kinderen met 
leerachterstanden. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

84 II.25 Om meer studenten voor het vak van leraar te 
interesseren, behouden we de halvering van het 
collegegeld voor de PABO in het eerste jaar en 
willen wij een fatsoenlijke stagevergoeding voor 
PABO studenten, die door het lerarentekort al 
tijdens hun opleiding voor de klas staan. 

Provincie 
Gelderland 
(Hattem)

Om meer studenten voor het vak van leraar te 
interesseren, behouden we de halvering van het 
collegegeld voor de PABO alle 
lerarenopleidingen in het eerste jaar en willen wij 
een fatsoenlijke stagevergoeding voor PABO 
studenten, die door het lerarentekort al tijdens hun 
opleiding voor de klas staan.

A Gewijzigd overnemen. 

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Om meer studenten voor het vak van leraar te 
interesseren, behouden we de halvering van het 
collegegeld voor de PABO alle 
lerarenopleidingen in het eerste jaar en willen wij 
een fatsoenlijke stagevergoeding voor PABO 
studenten alle studenten van 
lerarenopleidingen, die door het lerarentekort al 
tijdens hun opleiding voor de klas staan.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

85 II.25 Om meer studenten voor het vak van leraar te 
interesseren, behouden we de halvering van het 
collegegeld voor de PABO in het eerste jaar en 
willen wij een fatsoenlijke stagevergoeding voor 
PABO studenten, die door het lerarentekort al 
tijdens hun opleiding voor de klas staan. 

Provincie 
Noord-Holland 
(Aalsmeer)

Om meer studenten voor het vak van leraar te 
interesseren, behouden we de halvering van het 
collegegeld voor de PABO in het eerste jaar en de 
academische lerarenopleidingen. Wij willen een 
fatsoenlijke stagevergoeding voor PABO 
studenten en studenten uit de universitaire 
lerarenopleidingen, die door het lerarentekort al 
tijdens hun opleiding voor de klas staan. 

A Gewijzigd overnemen middels am. 84.

De indiener gaat hiermee akkoord.

Het amendement is niet overgenomen, 
vanwege het overnemen van am. 84 dat van 
gelijke strekking is.

90 NIEUW CDAV In het voortgezet onderwijs moet in het kader 
van de studie- en beroepskeuze aandacht 
worden besteed aan het belang van 
economische zelfstandigheid van meisjes en 
jongens en van het maken van een bewuste 
keuze met betrekking tot de toekomstige 
verdeling van zorg en arbeid.

B De indiener heeft dit amendement ingetrokken. Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.
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93 II.31 Om te voorkomen dat laatbloeiers door een 
verkeerde keuze onvoldoende tot hun recht 
komen, willen wij in het middelbaar onderwijs meer 
ruimte voor gecombineerde schooladviezen en 
verlengde brugklassen. Drempels om tussentijds 
over te stappen naar een andere opleiding worden 
weggenomen. 

Provincie 
Utrecht (Bunnik)

Om te voorkomen dat laatbloeiers door een 
verkeerde keuze onvoldoende tot hun recht 
komen, willen wij in het middelbaar onderwijs meer 
ruimte voor gecombineerde schooladviezen en 
verlengde brugklassen. Drempels om tussentijds 
over te stappen naar een andere opleiding worden 
weggenomen. Iedere leerling die een 
einddiploma in het voortgezet onderwijs heeft 
gehaald, moet automatisch toegang krijgen tot 
een hoger niveau binnen het voortgezet 
onderwijs zonder aanvullende selectiecriteria. 

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

94 II.33 De invoering van het passend onderwijs heeft nog 
niet alle problemen opgelost voor kinderen die op 
school meer ondersteuning nodig hebben. Veel 
gaat goed, maar het moet nog beter. Zo wordt nog 
te veel gedacht in regels en structuren in plaats 
van wat het kind echt nodig heeft. Daarom willen 
wij meer hulpverleners in de klas en een 
doorzettingsmacht door een regievoerder die pas 
loslaat als het kind de hulp krijgt die nodig is. 
Samenwerkingsverbanden die geld oppotten in 
plaats van aan zorg besteden worden gekort. 

Provincie Zuid-
Holland 
(Barendrecht)

De invoering van passend onderwijs heeft nog niet 
alle problemen opgelost voor kinderen die op 
school ondersteuning nodig hebben. Veel gaat 
goed, maar het moet nog beter. Zo wordt nog 
teveel gedacht in regels en structuren in plaats van 
wat het kind echt nodig heeft. Belangrijk is om 
school en zorg onder één dak te hebben, zodat 
er direct begeleiding is voor leerlingen. Daarom 
willen wij meer hulpverleners in de klas/school. 
Door op sommige plekken het (financiële) 
schot tussen onderwijs en zorg weg te halen 
kun je echt een slag slaan en het kind geven 
wat het nodig heeft. Samenwerkingsverbanden 
kunnen schoolbudgetten open stellen, zodat de 
school op deze manier de zorg voor een deel 
van de kinderen zelf kan organiseren.

B Gewijzigd overnemen. 

De indiener is akkoord met dit voorstel.

Eerste toevoeging laten staan. De toevoeging is 
aangepast.

Nieuw tekstvoorstel:

De invoering van passend onderwijs heeft nog niet 
alle problemen opgelost voor kinderen die op 
school ondersteuning nodig hebben. Veel gaat 
goed, maar het moet nog beter. Zo wordt nog 
teveel gedacht in regels en structuren in plaats van 
wat het kind echt nodig heeft. Belangrijk is om 
school en zorg onder één dak te hebben, zodat 
er direct begeleiding is voor leerlingen. 
Daarom willen wij meer hulpverleners in de 
klas/school. Samenwerkingsverbanden die 
geld oppotten in plaats van het in overleg met 
scholen aan zorg besteden, worden gekort.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

96 II.33 Provincie 
Utrecht 
(Utrechtse 
Heuvelrug / 
Zeist)

De invoering van het passend onderwijs heeft nog 
niet alle problemen opgelost voor kinderen die op 
school meer ondersteuning nodig hebben. Veel 
gaat goed, maar het moet nog beter. Zo wordt nog 
te veel gedacht in regels en structuren in plaats 
van wat het kind echt nodig heeft. Daarom willen 
wij ruimte bieden voor passend onderwijs in 
scholen, ruimte voor kleinere groepen, meer 
hulpverleners in de klas en een doorzettingsmacht 
door een regievoerder die pas loslaat als het kind 
de hulp krijgt die nodig is. 
Samenwerkingsverbanden die geld oppotten in 
plaats van aan zorg besteden worden gekort. 

A Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

De invoering van het passend onderwijs heeft nog 
niet alle problemen opgelost voor kinderen die op 
school meer ondersteuning nodig hebben. Veel 
gaat goed, maar het moet nog beter. Zo wordt nog 
te veel gedacht in regels en structuren in plaats 
van wat het kind echt nodig heeft. Daarom willen 
wij passend onderwijs met faciliteiten zoals 
meer hulpverleners in de klas en een 
doorzettingsmacht door een regievoerder die pas 
loslaat als het kind de hulp krijgt die nodig is. 
Samenwerkingsverbanden die geld oppotten in 
plaats van aan zorg besteden worden gekort. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.
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97 II.35 Wij willen de doorstroming vanuit het MBO naar de 
succesvolle associate degreeprogramma’s op 
HBO-niveau verruimen en we kijken strenger naar 
het aanbod van opleidingen waar weinig vraag 
naar is op de arbeidsmarkt. Ook willen wij een 
beroepsgerichte variant van de HAVO, gericht op 
sectoren met voorzienbare tekorten als de zorg, 
onderwijs en techniek.

Provincie 
Utrecht 
(Eemnes)

Wij willen de doorstroming vanuit het MBO naar de 
succesvolle associate degreeprogramma’s op 
HBO-niveau verruimen. en we kijken strenger naar 
het aanbod van opleiding waar weinig vraag naar 
is. Ook willen wij een beroepsgerichte variant van 
de HAVO, gericht op sectoren met voorzienbare 
tekorten als de zorg, onderwijs en techniek, 
middelbaar onderwijs en arbeidsmarkt. We 
korten de vergoeding aan MBO opleidingen 
waar weinig vraag naar is op de arbeidsmarkt 
en belonen aanbod van opleidingen waar een 
tekort aan is. Ook willen we dat opleidingen 
meer doen aan het bijscholen van docenten.

B Gewijzigd overnemen.

De indiener is akkoord met dit voorstel.

Nieuw tekstvoorstel:

Wij willen de doorstroming vanuit het MBO naar de 
succesvolle associate degreeprogramma’s op 
HBO-niveau verruimen. Aandachtspunt voor het 
MBO is ook dat het onderwijsaanbod passend 
is met de behoefte in de regio, waarbij het 
opleidingsaanbod goed aansluit bij de vraag.
Ook willen wij een beroepsgerichte variant van de 
HAVO, gericht op sectoren met voorzienbare 
tekorten als de zorg, onderwijs en techniek.
We stimuleren instellingen, ouders en aspirant-
studenten om voor opleidingen te kiezen waar 
vraag naar is op de arbeidsmarkt.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

107 NIEUW Provincie Zuid-
Holland 
(Rotterdam); 
Stedennetwerk

De eerste zes jaar van een mensenleven zijn 
cruciaal in de ontwikkeling. In die jaren kun je 
de grootste achterstand oplopen, maar dus ook 
het grootste verschil maken. Voor- en 
vroegschoolse educatie is een onmisbare 
schakel en moet vast onderdeel worden van 
ons onderwijsbestel. Alle kinderen, en vooral 
de kinderen met een taal- en/of 
ontwikkelingsachterstand, hebben recht op 
voorschoolse educatie van 2 tot 4.

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

In de eerste jaren van een mensenleven wordt 
de basis gelegd voor de kansen in het verdere 
leven. Daarom onderschrijven wij het belang 
van voorschoolse educatie voor kinderen met 
een taal en/of ontwikkelingsachterstand. 
Voorschoolse educatie biedt deze kinderen een 
goede start op de basisschool.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

233 III.99 De beperking van de uitstoot van CO2 en stikstof 
vraagt in eigen land om een evenredige bijdrage 
van alle sectoren. Met de tien bedrijven die de 
grootste uitstoot van broeikasgassen veroorzaken 
maken we stevige afspraken over de 
reductiedoelstellingen en de ondersteuning die zij 
hierbij ontvangen. Ook in de agrarische sector 
gaan we werken met langjarige 
duurzaamheidsdoelen

Provincie 
Gelderland 
(Hattem)

De beperking van de uitstoot van CO2 en stikstof 
vraagt in eigen land om een evenredige bijdrage 
van alle sectoren. Met de tien bedrijven die de 
grootste uitstoot van broeikasgassen veroorzaken 
maken we stevige afspraken over de 
reductiedoelstellingen en de ondersteuning die zij 
hierbij ontvangen. Ook  in de agrarische sector 
gaan we werken met langjarige 
duurzaamheidsdoelen met de agrarische sector 
worden stevige afspraken gemaakt over 
reductiedoelstellingen. 

B Niet overnemen. 

Langjarige duurzaamheidsdoelen die voorgesteld 
worden zullen in lijn zijn met de uitdaging die 
voorligt. De duurzaamheidsdoelstellingen zijn 
gericht op reductie van stikstof, maar de doelen 
moeten ook perspectief geven zodat de agrarische 
sector weet dat de doelen te behalen zijn zonder 
dat er tussentijds weer aanpassingen volgen en 
gedane investeringen voor niets bleken te zijn. 

Het amendement is niet overgenomen. 
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240 III.103 Bij de nieuwbouw van woonwijken wordt 
duurzaam, klimaatneutraal en meer groen de 
norm. Als gemeenten de regierol krijgen in het 
verduurzamen van wijken, mogen zij ook kiezen 
voor behoud en aanleg van gasnetten in de 
gemeente, zolang dit past in de verduurzaming 
van de gebouwde omgeving op weg naar 2050. 
Een verbod is dan niet nodig. 

Provincie Zuid-
Holland (Den 
Haag, 
Lansingerland)

Bij de nieuwbouw van woonwijken wordt 
duurzaam, klimaatneutraal en meer groen de 
norm. Wij stimuleren niet alleen circulair 
bouwen maar ook energie-positief bouwen 
voor een duurzamer en groener Nederland. Als 
gemeenten de regierol krijgen in het 
verduurzamen van wijken, mogen zij ook kiezen 
voor behoud en aanleg van 
energietransportnetwerken gasnetten in de 
gemeente, zolang dit past in de verduurzaming 
van de gebouwde omgeving op weg naar 2050. 
Een verbod is dan niet nodig. 

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat hiermee akkoord.

Eerste zin overnemen.

Tweede suggestie gewijzigd overnemen, omdat de 
bestaande gasnetten mogelijk geschikt zijn om in 
de toekomst waterstof te transporteren. Een 
gasnet is daarmee een variant van een 
energietransportnetwerk. De commissie vindt het 
echter belangrijk om hier ook specifiek het gasnet 
te noemen omdat deze juist met het oog op de 
toekomst nuttig kunnen zijn en de 
gasinfrastructuur om die reden behouden moet 
blijven of uitgebreid kan worden. Het idee dat op 
sommige plekken leeft dat geen gasnetten meer 
de grond in mogen, wil de commissie hiermee 
tegenspreken. Bij de verduurzaming van de 
gebouwde omgeving kunnen gemeenten als 
laatste optie ook kiezen voor de aanleg van 
nieuwe gasnetten voor nieuwe wijken, waarbij de 
regel is dat dan alle andere mogelijkheden tot 
verduurzaming zijn overwogen.

Tekstvoorstel:

Bij de nieuwbouw van woonwijken wordt 
duurzaam, klimaatneutraal en meer groen de 
norm. Wij stimuleren niet alleen circulair 
bouwen maar ook energie-positief bouwen 
voor een duurzamer en groener Nederland. Als 
gemeenten de regierol krijgen in het 
verduurzamen van wijken, mogen zij ook 
kiezen voor behoud en aanleg van gasnetten in 
de gemeente. Daarbij zou het uitgangspunt in 
de verduurzaming van de gebouwde omgeving 
richting 2050 moeten zijn dat aanleg van 
gasnetten wordt gezien als laatste optie. Een 
verbod is dan niet nodig.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

241 III.103 Provincie 
Noord-Holland 
(Huizen)

Bij de nieuwbouw van woonwijken wordt 
duurzaam, klimaatneutraal en meer groen de 
norm. Bij nieuwbouw worden huiseigenaren 
gestimuleerd een waterput onder hun woning 
te bouwen voor het opvangen en hergebruiken 
van regenwater. Als gemeenten de regierol 
krijgen in het verduurzamen van wijken, mogen zij 
ook kiezen voor behoud en aanleg van gasnetten 
in de gemeente, zolang dit past in de 
verduurzaming van de gebouwde omgeving op 
weg naar 2050. Een verbod is dan niet nodig. 

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Nieuw tekstvoorstel:

Bij de nieuwbouw van woonwijken wordt 
duurzaam, klimaatneutraal en meer groen de 
norm. Bij nieuwbouwwijken worden 
mogelijkheden voor de opvang en hergebruik 
van regenwater bevorderd. Als gemeenten de 
regierol krijgen in het verduurzamen van wijken, 
mogen zij ook kiezen voor behoud en aanleg van 
gasnetten in de gemeente, zolang dit past in de 
verduurzaming van de gebouwde omgeving op 
weg naar 2050. Een verbod is dan niet nodig. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.
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242 III.104 Wij willen een stimuleringsprogramma voor de 
introductie van hybride cv-ketels voor de 
verwarming van woningen. In de toekomst wordt 
deze ketel verplicht bij de vervanging van de oude 
ketel. We stimuleren de productie van groen gas.

CDA 
Duurzaamheids
-netwerk, 
Provincie 
Gelderland

Wij willen een stimuleringsprogramma voor de 
introductie van hybride cv-ketels voor de 
verwarming van woningen, passend binnen de 
wijkgerichte aanpak van de energietransitie 
door de gemeenten.  In de toekomst wordt deze 
ketel verplicht bij de vervanging van de oude ketel. 
We stimuleren de productie van groen gas.

B Gewijzigd overnemen.  

Nieuw tekstvoorstel:

Wij willen een stimuleringsprogramma voor de 
introductie van hybride cv-ketels voor de 
verwarming van woningen, die naast de 
wijkgerichte aanpak kan bestaan en daarmee 
niet concurreert. We zoeken naar een vorm van 
normering, zodat de hybride ketel een 
belangrijke rol speelt in de vervangingsmarkt 
voor nieuwe cv-ketels. We stimuleren daarnaast 
de productie van groen gas. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

250 III.109 Wij onderschrijven de Europese Green Deal, maar 
maken ons nog grote zorgen over de uitwerking 
voor de specifieke Nederlandse situatie. De 
doelstelling om 30% van het land- en 
wateroppervlak als beschermd natuurgebied aan 
te merken is in ons land niet haalbaar. Daarom 
moeten we actief en constructief bijdragen aan de 
vormgeving om de haalbaarheid en betaalbaarheid 
van de maatregelen te beschermen. Dat geldt ook 
voor de herijking van het bestaande Natura2000 
beleid. 

Provincie Zuid-
Holland (Den 
Haag) / 
Provincie 
Utrecht (Zeist)

Wij onderschrijven de Europese Green Deal, maar 
maken ons nog grote zorgen over de uitwerking 
voor de specifieke Nederlandse situatie. De 
doelstelling om 30% van het land- en 
wateroppervlak als beschermd natuurgebied aan 
te merken is in ons land niet haalbaar. Daarom 
moeten we We dragen actief en constructief 
bijdragen aan de vormgeving om de haalbaarheid 
en betaalbaarheid van de maatregelen te 
beschermen. Dat geldt ook voor de herijking We 
zetten in op het behalen van de doelen van het 
bestaande Natura2000 beleid. Bij de herijking 
van het Natura2000 beleid zetten we in op 
ambitieuze, maar ook haalbare doelen. 

B Gewijzigd overnemen. 

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Nieuw tekstvoorstel: 

Wij onderschrijven de Europese Green Deal, maar 
maken ons nog grote zorgen over de 
uitwerking voor de specifieke Nederlandse 
situatie. De doelstelling om 30% (Europa 
breed) van het land- en wateroppervlak als 
beschermd natuurgebied aan te merken is in 
ons land niet haalbaar. We dragen actief en 
constructief bij aan de vormgeving om de 
haalbaarheid en betaalbaarheid van de 
maatregelen te beschermen. Dat geldt ook voor 
de herijking van het bestaande Natura2000 
beleid. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

254 NIEUW Provincie 
Utrecht 
(Utrecht)

Een groot milieurendement is te behalen met 
hoogwaardige verwerking van ons 
huishoudelijk en bedrijfsafval. Nederland 
beschikt over een innovatieve afvalbranche 
waar we gebruik van moeten maken. Dus we 
willen zoveel mogelijk stoppen met exporteren 
van afval naar landen als China, en meer 
ciruclaire bedrijvigheid in onze eigen regio's 
stimuleren. Hiervoor moeten we het 
verbranden van afval verminderen en het 
hergebruik van afval aantrekkelijker maken. 
Regulering en financiële prikkels vanuit de 
overheid dragen bij aan de hernieuwde inzet 
van die grondstoffen. Ook grondstoffen 
moeten in de toekomst vaker opnieuw 
inzetbaar zijn. Daarom maken we het 
verbranden van afval minder aantrekkelijk en 
het hergebruik van afval aantrekkelijker.

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat hiermee akkoord.

Nieuw tekstvoorstel:

Een groot milieurendement is te behalen met 
hoogwaardige verwerking van ons 
huishoudelijk en bedrijfsafval. Nederland 
beschikt over een innovatieve afvalbranche 
waar we gebruik van moeten maken. Dus we 
willen zoveel mogelijk stoppen met exporteren 
van afval naar landen als China, en meer 
circulaire bedrijvigheid in onze eigen regio's 
stimuleren. Hiervoor moeten we het 
verbranden van afval verminderen en het 
hergebruik van afval aantrekkelijker maken. 
Regulering en financiële prikkels vanuit de 
overheid dragen bij aan de hernieuwde inzet 
van die grondstoffen. Ook grondstoffen 
moeten in de toekomst vaker opnieuw 
inzetbaar zijn. Daarom maken we verbranden 
van afval minder aantrekkelijk en het 
hergebruik aantrekkelijker.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.
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256 NIEUW Provincie 
Utrecht (De Bilt)

De Nederlandse bouwsector heeft laten zien 
vindingrijk te zijn, het is nu tijd om dit op te 
schalen in lijn met de gedachte dat we hiermee 
innovaties aanjagen en prijzen beter weten te 
drukken. De bestaande afvalstoffenwetgeving 
vormt een belemmering voor circulair bouwen 
omdat afval als grondstof wordt hergebruikt en 
feitelijk geen afval meer is en dus niet als 
zodanig behandeld moet worden. We gaan 
deze afvalstoffenwetgeving hierop aanpassen. 
Het opnieuw heffen van BTW bij hergebruik 
van (sloop-)materialen in de bouw waarover bij 
het eerste gebruik al BTW was betaald, moet 
worden afgeschaft om 'circulair bouwen' te 
stimuleren.     

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

270 III.118 Provincie 
Gelderland 
(Hattem)

De beoogde nieuwbouw van woningen en 
infrastructuur vergt veel ruimte, die ten koste 
zal gaan van landbouwgrond. Wij willen een 
beschermde status voor vitale landbouwgronden 
om de toekomst van het platteland en de 
voedselzekerheid veilig te stellen. In de nieuwe 
Nota Ruimte worden ontwikkelgebieden voor de 
landbouw aangewezen in een goede balans met 
de ruimte voor natuur, wonen en recreatie. Ook 
beschermen we onze agrarische technologie, 
landbouwgrond en vitale bedrijven in zaai- en 
pootgoed tegen ongewenste overnames uit het 
buitenland. 

B Niet overnemen. 

Landbouw, natuur, economie, wonen en recreatie 
vragen allemaal om ruimte. We zoeken naar een 
balans om de ruimte tussen deze gebieden te 
verdelen. Daarom wordt de nieuwe Nota Ruimte 
opgesteld, waarin alles een plek krijgt. Het is niet 
mogelijk vooraf te zeggen of te bepalen dat 
benodigde ruimte voor woningbouw ten koste 
moet gaan van de landbouwgrond. Daarnaast 
spreekt de commissie ook uit dat er een 
mogelijkheid is om nieuw land te winnen in art. III.
86. Tot slot nog ter illustratie: op dit moment is 
13% bebouwd. Als hier 1/7 van het huidige totaal 
aan huizen bijkomen, stijgt het percentage 
bebouwing naar 15%.

Het amendement is niet overgenomen. 

272 III.119 Provincie 
Fryslân 
(Weststellingwe
rf)

Wij blijven ons inzetten voor een betere en eerlijke 
prijs voor de boer. Daarvoor komt er een 
voedselscheidsrechter als marktmeester tussen 
boeren, de groothandel en consumenten en 
bieden wij de consument meer transparantie over 
de herkomst en productiewijze van ons voedsel. In 
Europees verband zetten we ons in voor een 
lagere btw op groenten en fruit dat in Europa is 
geteeld en op dierlijke producten die volgens 
de Nederlandse dierwelzijnheidseisen zijn 
geproduceerd. 

B Niet overnemen. 

De commissie bepleit een Europese regeling voor 
groente en fruit, om daarmee een gelijk speelveld 
te creeren voor de Nederlandse boer. Met een 
specifieke verwijzing naar Nederlandse eisen voor 
milieu en dierenwelzijn is dit niet mogelijk. 
Bovendien draagt het eten van meer groente en 
fruit bij aan een gezond eetpatroon en een 
gezonde levensstijl. 

Het amendement is niet overgenomen. 

281 III.124 Onze kennis over voedsel, water en duurzaamheid 
is van wereldklasse. Het Nationaal Groeifonds 
biedt ook voor de agrarische sector mogelijkheden 
voor investeringen in onderzoek en innovatie en 
de versterking van kansrijke clusters van 
bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de 
agrofoodsector. Toelatingsprocedures voor 
duurzame alternatieven voor bemesting en 
gewasbescherming worden vereenvoudigd en 
verkort. 

Provincie Zuid-
Holland 
(Westland)

Onze kennis over voedsel, water en duurzaamheid 
is van wereldklasse. Het Nationaal Groeifonds 
biedt ook voor de agrarische sector mogelijkheden 
voor investeringen in onderzoek en innovatie en 
de versterking van kansrijke clusters van 
bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de 
agrofoodsector. Toelatingsprocedures voor 
duurzame alternatieven voor bemesting en 
gewasbescherming worden vereenvoudigd en 
verkort. Tevens willen we onder ethische 
voorwaarden nieuwe technieken van 
genetische modificatie in plantaardig materiaal 
mogelijk maken.

B Gewijzigd overnemen. 

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Nieuw tekstvoorstel:

...en verkort. Tevens willen we onder strikte 
ethische voorwaarden, nieuwe technieken van 
genetische modificatie in plantaardig materiaal 
mogelijk maken, zoals Crispr Cas.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

Amendementen met spreektijd
Hoofdstuk I Thuis
I. §Een betere start voor alle jongeren
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25 I.15 Wij willen een nieuwe basisbeurs in de plaats van 
het huidige leenstelsel. Zo zorgen we dat alle 
jongeren weer de kans krijgen om zonder 
aarzelingen of belemmeringen door te leren in een 
vak of een studie. 

CDJA/Provincie 
Groningen 
(CDJA)

Wij willen een nieuwe basisbeurs in de plaats van 
het huidige leenstelsel. Zo zorgen we dat alle 
jongeren weer de kans krijgen om zonder 
aarzelingen of belemmeringen door te leren in een 
vak of een studie. Daarnaast willen wij bij 
invoering van de nieuwe basisbeurs 
compensatie voor de ‘leenstelselgeneratie’.

A Overnemen. Het amendement is overgenomen.

26 I.15 Provincie Zuid-
Holland (Delft) / 
Provincie 
Fryslân 
(Smallingerland, 
Harlingen, 
Tytsjerksteradie
l) / Provincie 
Utrecht 
(Amersfoort) / 
Provincie 
Overijssel / 
Provincie 
Noord-Holland 
(Hilversum) / 
Provincie 
Gelderland 
(Ermelo) / 100+ 
leden

Wij willen een nieuwe basisbeurs in de plaats van 
het huidige leenstelsel. Zo zorgen we dat alle 
jongeren weer de kans krijgen om zonder 
aarzelingen of belemmeringen door te leren in een 
vak of een studie. Daarnaast zal compensatie 
moeten plaats vinden voor studenten vanaf het 
moment dat het leenstelstel is gestart tot de 
aanvang van de nieuwe basisbeursregeling.

A Zie vergelijkbare, overgenomen tekst am. 25. Het amendement is niet overgenomen, 
vanwege het overnemen van am. 25 dat van 
gelijke strekking is.

27 I.15 Provincie 
Flevoland 
(Noordoostpold
er)

Wij willen een nieuwe basisbeurs in de plaats van 
het huidige leenstelsel. Zo zorgen we dat alle 
jongeren weer de kans krijgen om zonder 
aarzelingen of belemmeringen door te leren in een 
vak of een studie. Er komt een financiële 
tegemoetkoming voor studenten die tussen de 
oude en nieuwe basisbeurs in zitten. Deze 
compensatie is er niet alleen voor studenten 
die een lening bij DUO hebben afgesloten.

A Zie vergelijkbare, overgenomen tekst am. 25. Het amendement is niet overgenomen, 
vanwege het overnemen van am. 25 dat van 
gelijke strekking is.

99 II.36 Wij voeren een basisbeurs voor studenten in zodat 
alle jongeren weer kunnen doorleren zonder grote 
schulden te maken. De basisbeurs geldt voor de 
bachelorfase en maakt een onderscheid tussen 
thuis- en uitwonende studenten. De invoering gaat 
niet ten koste van de extra onderwijsmiddelen voor 
het hoger onderwijs en de OV-studentenkaart blijft 
behouden. 

Provincie 
Zeeland 
(Noord-
Beveland)

Wij voeren een basisbeurs voor studenten in zodat 
alle jongeren weer kunnen doorleren zonder grote 
schulden te maken. De basisbeurs geldt voor de 
bachelorfase en maakt een onderscheid tussen 
thuis- en uitwonende studenten. De invoering gaat 
niet ten koste van de extra onderwijsmiddelen voor 
het hoger onderwijs en de OV-studentenkaart blijft 
behouden. Daarnaast zal compensatie 
plaatsvinden voor studenten vanaf het moment 
dat het leenstelsel is gestart tot de aanvang 
van de nieuwe basisbeursregeling.

A Zie vergelijkbare, overgenomen tekst am. 25. Het amendement is niet overgenomen, 
vanwege het overnemen van am. 25 dat van 
gelijke strekking is.

100 II.36 Provincie 
Brabant 
(Eindhoven)

Wij voeren een basisbeurs voor studenten in zodat 
alle jongeren weer kunnen doorleren zonder grote 
schulden te maken. De basisbeurs geldt voor de 
bachelorfase en maakt een onderscheid tussen 
thuis- en uitwonende studenten. De invoering gaat 
niet ten koste van de extra onderwijsmiddelen voor 
het hoger onderwijs en de OV-studentenkaart blijft 
behouden. Studenten die binnen het huidige 
leenstelsel schulden hebben moeten maken 
worden daarvoor gecompenseerd. 

A Zie vergelijkbare, overgenomen tekst am. 25. Het amendement is niet overgenomen, 
vanwege het overnemen van am. 25 dat van 
gelijke strekking is.



Am. 
no
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36 I.19 De woningnood raakt veel jongeren. Wachtlijsten 
voor een huurwoning zijn oneindig lang en een 
koophuis is vaak onbetaalbaar. Daarom gaan wij 
in het Nationale woonplan een kwart van de 
nieuwbouwwoningen bestemmen voor jongeren en 
starters. We komen met een nieuwe vorm van 
premie A-woningen en maken de startersleningen 
aantrekkelijker.

Provincie 
Limburg (Peel 
en Maas en 
Maasgouw)

De woningnood raakt veel jongeren. Wachtlijsten 
voor een huurwoning zijn oneindig lang en een 
koophuis is vaak onbetaalbaar. Daarom gaan wij 
in het Nationale woonplan een kwart van de 
nieuwbouwwoningen bestemmen voor jongeren en 
starters. We komen met een nieuwe vorm van 
premie A-woningen en maken de startersleningen 
aantrekkelijker. Eveneens gaan wij een kwart 
van de nieuwbouwwoningen bestemmen voor 
de bouw van betaalbare en flexibele 
woonvormen voor ouderen.

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat hiermee akkoord.

Tekstvoorstel:

De woningnood raakt veel jongeren. Wachtlijsten 
voor een huurwoning zijn oneindig lang en een 
koophuis is vaak onbetaalbaar. Daarom gaan wij 
in het Nationale woonplan een kwart van de 
nieuwbouwwoningen bestemmen voor jongeren en 
starters. We komen met een nieuwe vorm van 
premie A-woningen en maken de startersleningen 
aantrekkelijker. Eveneens stellen wij in het 
Nationaal Woonplan een concreet doel waar en 
hoeveel nieuwbouwwoningen bestemd moeten 
worden voor de bouw van betaalbare en 
flexibele woonvormen voor ouderen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

40 NIEUW Provincie Zuid-
Holland (Den 
Haag)

Om jongeren beter te betrekken bij het 
democratisch proces willen wij invoeren dat 
iedereen die 18 jaar wordt in Nederland een 
brief krijgt van de regering met daarin 
uitgelegd hoe men kan deelnemen aan het 
democratisch proces. Om de eerste stap te 
vergemakkelijken wordt iedereen die 18 jaar 
wordt een gratis proeflidmaatschap van een 
politieke partij naar keuze aangeboden. 

B Niet overnemen. 

De commissie ziet het belang van het betrekken 
van jongeren bij het democratische proces, maar 
verwacht meer van de extra inzet op burgerschap 
in het onderwijs. Dit bereidt jongeren voor op de 
eerste keer dat ze mogen stemmen. Ook vindt de 
commissie het onwenselijk dat de Staat 
proeflidmaatschappen van politieke partijen 
uitdeelt.

Het amendement is niet overgenomen.

Hoofdstuk II Een sterke samenleving
II. §Goed onderwijs dat iedereen gelijke kansen biedt

237 III.101 Wij zetten ook in op nieuwe energiebronnen als 
geothermie en warmtenetten en energiedragers 
als waterstof en synthetische kerosine. Om altijd 
ruimte te houden voor innovatie en nieuwe 
inzichten, willen wij een periodieke review van het 
klimaatakkoord.

Provincie 
Fryslân 
(Achtkarspelen)

Wij zetten ook in op nieuwe energiebronnen als 
geothermie en warmtenetten en energiedragers 
als waterstof en synthetische kerosine. Wij 
bevorderen het gebruik van blauwe diesel. Om 
altijd ruimte te houden voor innovatie en nieuwe 
inzichten, willen wij een periodieke review van het 
klimaatakkoord.

B Gewijzigd overnemen.

Blauwe diesel is te specifiek om te noemen, maar 
het is een goede toevoeging om in den brede te 
benoemen dat duurzame/schone brandstoffen 
inzet verdienen.

De indiener gaat hiermee akkoord.

Nieuw tekstvoorstel:

Wij zetten ook in op nieuwe energiebronnen als 
geothermie en warmtenetten en energiedragers 
als waterstof en synthetische kerosine of 
duurzame en schone brandstof. Om altjd...

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

246 NIEUW Provincie Zuid-
Holland (Den 
Haag)

Wij zetten in op een andere inrichting van de 
openbare ruimte. Door belangrijke 
voorzieningen zoals artsen, scholen, winkels, 
banen en sport in de buurt te concentreren, 
bevorderen wij inclusieve en actieve mobiliteit. 
Door een andere inrichting zijn minder 
verplaatsingen nodig en kan meer te voet, op 
de fiets of met het OV gedaan worden, wat ook 
voor ouderen belangrijk is. 

B Niet overnemen. 

De inrichting van de openbare ruimte is primair 
een lokale aangelegenheid en is een punt om bij 
de lokale afdeling in te brengen. De 
bereikbaarheid is een belangrijk punt van 
aandacht bij verlening van concessies voor 
openbaar vervoer. 

Het amendement is niet overgenomen. 
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253 III.111 Om het draagvlak voor klimaatmaatregelen te 
vergroten willen wij een landelijk burgerberaad dat 
de politiek adviseert over de uitwerking van het 
klimaatakkoord. In dit beraad buigen 150 burgers, 
die door loting zijn aangewezen, zich over 
haalbare en betaalbare oplossingen om de doelen 
van het klimaatakkoord te realiseren. Zo ontstaat 
een representatief beeld van wat mensen 
belangrijk vinden en kan de politiek met meer 
draagvlak besluiten nemen.  

Provincie 
Utrecht 
(Renswoude)

Om het draagvlak voor klimaatmaatregelen te 
vergroten willen wij een landelijk burgerberaad dat 
de politiek adviseert over de uitwerking van het 
klimaatakkoord. In dit beraad buigen 150 burgers, 
die door loting zijn aangewezen, zich over 
haalbare en betaalbare oplossingen om de doelen 
van het klimaatakkoord te realiseren. Zo ontstaat 
een representatief beeld van wat mensen 
belangrijk vinden en kan de politiek met meer 
draagvlak besluiten nemen.  

B Niet overnemen. 

Kamerlid Agnes Mulder, de 'moeder van de 
klimaatberaden', heeft zich ingezet in de Tweede 
Kamer om voor- en nadelen en ervaringen op een 
rijtje te laten zetten. Dit onderzoek zal betrokken 
worden bij de kabinetsformatie. De juiste invulling 
van het burgerberaad kan dan gemaakt worden. 
De commissie is in ieder geval positief over het 
idee om een diverse groep hierover door te laten 
spreken en zo een nieuwe speler in het speelveld 
te brengen.

Het amendement is niet overgenomen. 

III. §Een gezonde toekomst voor de landbouw en visserij
257 III.113 Voor een gezonde toekomst voor de hele 

agrarische sector kiezen wij voor een nieuwe 
aanpak, waarbij de overheid met de sector 
duidelijke langjarige duurzaamheidsdoelen 
vastlegt en vervolgens de uitvoering aan de sector 
zelf over laat om deze doelen te halen. 

Provincie 
Drenthe 
(Midden-
Drenthe)

Voor een gezonde toekomst voor de hele 
agrarische sector kiezen wij voor een nieuwe 
aanpak, waarbij de overheid met de sector 
duidelijke langjarige duurzaamheidsdoelen 
vastlegt en vervolgens de uitvoering aan de sector 
zelf over laat om deze doelen te halen. Banken en 
de overheid bieden ondersteuning om 
financiering mogelijk te maken. Daarnaast 
moet de overheid zorgen voor een inkomen-
risicodekking bij boeren voor deze duurzame 
investeringen. Een boer kan niet groen doen, 
als hij rood staat!

B Gewijzigd overnemen.

Het voorstel is om deze nieuwe tekst op te nemen 
onder III.115
De indiener gaat hiermee akkoord.

Tekstvoorstel:

De doelmaatregelen voor de lange termijn bepalen 
de milieugebruiksruimte voor de landbouw, 
inclusief de eerder gestelde limieten op fosfaat en 
stikstofemissies. Wij stimuleren de sector om zelf 
met plannen te komen om deze doelen te 
realiseren. De plannen vragen om inspanningen 
van de hele keten: van boeren, verwerkers van 
agrarische producten en andere partners in de 
keten. 

Initiatieven van boeren om (nog) duurzamer te 
werken leiden nog te vaak tot meer kosten en 
minder opbrengst. Het CDA blijft werken aan 
een eerlijke prijs waarin de kosten voor 
verduurzaming worden meegenomen. Zolang 
de markt dit niet regelt is de overheid mede 
aan zet. Omdat geen boer groen kan doen, als 
hij of zij rood staat, willen wij dat banken en de 
overheid ondersteuning bieden om financiering 
mogelijk te maken. Omdat de 
financieringsproblematiek zich niet beperkt tot 
de primaire investering, breiden we daarnaast 
het bestaande Omschakelfonds van 
investeringskredieten uit met een risico- en 
transitiefonds.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen bij art. III.115.
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258 III.113 Provincie Zuid-
Holland 
(Lansingerland, 
Westland, 
Oegstgeest)

Voor een gezonde toekomst voor de hele 
agrarische sector kiezen wij voor een nieuwe 
aanpak, waarbij de overheid met de sector 
duidelijke langjarige duurzaamheidsdoelen 
vastlegt en vervolgens de uitvoering aan de sector 
zelf over laat om deze doelen te halen. , die zijn 
gebaseerd op klimaat (Parijs)- en natuurbeleid 
en op volksgezondheid. Vervolgens is de 
uitvoering aan de sector zelf. De Nederlandse 
glastuinbouw is een voorbeeld in de wereld op 
het gebied van productie, duurzaamheid en 
innovatie. We willen de sector optimaal 
faciliteren in onderwijs en onderzoek. Tevens 
willen we de sector de ruimte geven haar 
ambitieuze doelen t.a.v. het klimaatakkoord te 
behalen.

B Gewijzigd overnemen.

Het betreft hier twee punten. De agrarische sector 
in den brede en de glastuinbouwsector specifiek, 
zonder herhalingen van wat eerder al gezegd is. 
De commissie stelt voor om dit in twee punten op 
te nemen.

De inhoud is goed maar de bewoording passen we 
aan, om beter aan te sluiten op de schrijfwijze van 
de rest van het programma.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Nieuw tekstvoorstel:

Voor een gezonde toekomst voor de hele 
agrarische sector kiezen wij voor een nieuwe 
aanpak, waarbij de overheid met de sector 
langjarige duurzaamheidsdoelen vastlegt en 
vervolgens de uitvoering aan de sector zelf laat.

De Nederlandse glastuinbouw is een voorbeeld 
in de wereld op het gebied van productie, 
duurzaamheid en innovatie. We willen de 
sector optimaal faciliteren in onderwijs en 
onderzoek. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.
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263 III.117 Ook de boeren leveren een bijdrage aan de 
stikstofreductie. Boeren die vrijwillig stoppen 
worden hiervoor gecompenseerd. Wij zijn tegen 
gedwongen onteigening en willen de bestaande 
budgetten voor uitkoopregelingen ook openstellen 
voor verduurzaming van de stallen en 
productiemethoden, als daarmee voor hetzelfde 
geld betere resultaten kunnen worden geboekt. Wij 
verruimen de mogelijkheden voor boeren om te 
participeren in duurzaam landschaps- en 
natuurbeheer.

Provincie 
Drenthe 
(Midden-
Drenthe)

Ook de boeren leveren een bijdrage aan de 
stikstofreductie. Boeren die vrijwillig stoppen 
worden hiervoor gecompenseerd. Wij zijn tegen 
gedwongen onteigening en willen de bestaande 
budgetten voor uitkoopregelingen ook besteden 
aan het opkopen van emissierechten en niet 
aan het opkopen van landbouwgrond. Ook 
willen wij de budgetten openstellen 
voorverduurzaming van de stallen en 
productiemethoden, als daarmee voor hetzelfde 
geld betere resultaten kunnen worden geboekt. Wij 
verruimen de mogelijkheden voor boeren om te 
participeren in duurzaam landschaps- en 
natuurbeheer.

B Gewijzigd overnemen. 

We komen met een vervangend tekstvoorstel voor 
am. 263 t/m 268. Dit is tot stand gekomen in 
overleg met de indieners.

Tekstvoorstel:

Ook de boeren leveren een bijdrage aan de 
stikstofreductie waarbij maatwerk per regio 
uitgangspunt is. Boeren die vrijwillig stoppen 
worden hiervoor gecompenseerd. Wij zijn tegen 
gedwongen onteigening en willen 
landbouwgrond voor de landbouw behouden 
en de bestaande budgetten voor uitkoopregelingen 
ook openstellen voor verduurzaming van de stallen 
en productiemethoden, als daarmee voor hetzelfde 
geld betere resultaten kunnen worden geboekt. Wij 
verruimen de mogelijkheden, zowel geografisch 
als financieel, voor boeren om te participeren in 
duurzaam landschaps- en natuurbeheer. Wij 
bepleiten een onderzoek naar de gevolgen van 
het extern salderen, het nationale 
verdienvermogen en wat de minimale omvang 
is om de innovatiekracht overeind te houden, 
van de land-/tuinbouw en visserij. 

Op regionaal niveau wordt de mogelijkheid 
geboden om voor de vraagstukken van 
klimaatverandering, verlies van de 
biodiversiteit en verlies van het culturele 
landschap oplossingen te ontwikkelen waarbij 
landbouw en natuur in balans zijn en elkaar 
versterken.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

264 III.117 Provincie 
Fryslân 
(Dantumadiel)

Ook de boeren leveren een bijdrage aan de 
stikstofreductie. Boeren die vrijwillig stoppen 
worden hiervoor gecompenseerd. Wij zijn tegen 
gedwongen onteigening en willen de bestaande 
budgetten voor uitkoopregelingen ook openstellen 
voor verduurzaming van de stallen en 
productiemethoden, als daarmee voor hetzelfde 
geld betere resultaten kunnen worden geboekt. Wij 
verruimen de mogelijkheden voor boeren om te 
participeren in duurzaam landschaps- en 
natuurbeheer. Wij maken structureel middelen 
vrij voor boeren die duurzaam landschaps- en 
natuurbeheer opnemen in hun bedrijfsvoering.

B Zie preadvies bij am. 263. De indiener is hiemee 
akkoord. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij 263 is 
overgenomen. 
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265 III.117 Provincie 
Utrecht 
(Montfoort)

Ook de boeren leveren een bijdrage aan de 
stikstofreductie. Boeren die vrijwillig stoppen 
worden hiervoor gecompenseerd. Wij zijn tegen 
gedwongen onteigening en willen de bestaande 
budgetten voor uitkoopregelingen ook openstellen 
voor verduurzaming van de stallen en 
productiemethoden, als daarmee voor hetzelfde 
geld betere resultaten kunnen worden geboekt. Wij 
verruimen de mogelijkheden voor boeren om te 
participeren in duurzaam landschaps- en 
natuurbeheer. Wij bepleiten een onafhankelijk 
onderzoek naar  de mate waarin elke sector 
van de economie veroorzaker is van het 
stikstofprobleem.  Op basis hiervan zal elke 
sector een evenredige bijdrage moeten leveren 
aan de oplossing van dit probleem. 

Zie preadvies bij am. 263. De indiener is hiemee 
akkoord. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij 263 is 
overgenomen. 

266 III.117 Provincie 
Groningen 
(Stadskanaal)

Ook de boeren leveren een bijdrage aan de 
stikstofreductie. Boeren die vrijwillig stoppen 
worden hiervoor gecompenseerd. Wij zijn tegen 
gedwongen onteigening en willen de bestaande 
budgetten voor uitkoopregelingen ook openstellen 
voor verduurzaming van de stallen en 
productiemethoden, als daarmee voor hetzelfde 
geld betere resultaten kunnen worden geboekt. Wij 
verruimen de mogelijkheden voor boeren om te 
participeren in duurzaam landschaps- en 
natuurbeheer. Het systeem van extern salderen 
werkt vaak nadelig voor de landbouwsector en 
moet opnieuw beoordeeld worden.

B Zie preadvies bij am. 263. De indiener is hiemee 
akkoord. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij 263 is 
overgenomen. 

267 III.117 Provincie 
Zeeland

Ook de boeren leveren een bijdrage aan de 
stikstofreductie. Boeren die vrijwillig stoppen 
worden hiervoor gecompenseerd. Wij zijn tegen 
gedwongen onteigening en willen de bestaande 
budgetten voor uitkoopregelingen ook openstellen 
voor verduurzaming van de stallen en 
productiemethoden, als daarmee voor hetzelfde 
geld betere resultaten kunnen worden geboekt. Wij 
verruimen de mogelijkheden voor boeren om te 
participeren in duurzaam landschaps- en 
natuurbeheer. Op regionaal niveau wordt de 
mogelijkheid geboden om voor de 
vraagstukken van klimaatverandering (o.a. 
verdroging), behoud van de biodiversiteit en 
verlies van het culturele landschap 
oplossingen te ontwikkelen waarbij landbouw 
en natuur in balans zijn en elkaar versterken.

B Zie preadvies bij am. 263. De indiener is hiemee 
akkoord. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij 263 is 
overgenomen. 

268 III.117 Provincie Zuid-
Holland (Lisse)

Ook de boeren leveren een bijdrage aan de 
stikstofreductie. Boeren die vrijwillig stoppen 
worden hiervoor gecompenseerd. Wij zijn tegen 
gedwongen onteigening en willen de bestaande 
budgetten voor uitkoopregelingen ook openstellen 
voor verduurzaming van de stallen en 
productiemethoden, als daarmee voor hetzelfde 
geld betere resultaten kunnen worden geboekt. Wij 
verruimen de mogelijkheden voor boeren om te 
participeren in duurzaam landschaps- en 
natuurbeheer. En koppelen daar reële 
vergoedingen aan.

B Zie preadvies bij am. 263. De indiener is hiemee 
akkoord. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij 263 is 
overgenomen. 
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271 III.119 Wij blijven ons inzetten voor een betere en eerlijke 
prijs voor de boer. Daarvoor komt er een 
voedselscheidsrechter als marktmeester tussen 
boeren, de groothandel en consumenten en 
bieden wij de consument meer transparantie over 
de herkomst en productiewijze van ons voedsel. In 
Europees verband zetten we ons in voor een 
lagere btw op groenten en fruit dat in Europa is 
geteeld. 

CDA 
Duurzaamheids
-netwerk

Wij blijven ons inzetten voor een betere en eerlijke 
prijs voor de boer. Daarvoor komt er een 
voedselscheidsrechter als marktmeester tussen 
boeren, de groothandel en consumenten en 
bieden wij de consument meer transparantie over 
de herkomst en productiewijze van ons voedsel. 
Verder komt er een duurzaamheidsheffing op 
vlees, die wordt ingezet ten behoeve van de 
duurzame landbouw en veeteelt. In Europees 
verband zetten we ons in voor een lagere btw op 
groenten en fruit dat in Europa is geteeld.

B Niet overnemen. 

De commissie is geen voorstander van de 
invoering van een vleestaks. 

Het amendement is tijdens de plenaire sessie 
niet overgenomen. 
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277 III.123 Bodemdaling in het veenweidegebied leidt in het 
hele land tot schade aan huizen, gebouwen, 
wegen en landbouwgronden. Wij wijzen in het 
nieuwe kabinet één coördinerend minister aan die 
samen met gemeenten, provincies en 
waterschappen komt tot een effectief pakket van 
maatregelen om de bodemdaling terug te dringen.

Provincie 
Utrecht 
(Oudewater)

Bodemdaling in het veenweidegebied leidt in het 
hele land tot schade aan huizen, gebouwen, 
wegen en landbouwgronden. Wij wijzen in het 
nieuwe kabinet één coördinerend minister aan die 
samen met gemeenten, provincies en 
waterschappen komt tot een effectief pakket van 
maatregelen om de bodemdaling terug te dringen. 
een investeringsagenda om deze gebieden met 
financiële middelen te ondersteunen en de 
negatieve gevolgen van bodemdaling te 
compenseren.

A Gewijzigd overnemen. 

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Impulsgelden brengen projecten op gang. Het 
kabinet heeft een impuls van € 100 miljoen voor de 
jaren 2020 en 2021 toegezegd om beweging te 
brengen in gebiedsprocessen, als eerste stap 
richting de doelstelling van 2030 van 1 Mton CO2-
eq. reductie. De regeling is opengesteld voor 
provincies die zelf gezamenlijk ook € 105 miljoen 
zullen bijdragen. Vanuit het Gemeenschappelijk 
Landbouw Beleid (GLB) kan 2% van het budget 
voor inkomenssteun die lidstaten verplicht aan 
jonge boeren dienen te besteden, ook besteed 
mag worden aan gerichte investeringssteun voor 
jonge boeren. Nederland heeft uit onderhandeld 
dat natte teelten een hectarepremie kunnen 
ontvangen, belangrijk voor de aanpak van de 
klimaatproblematiek van de veenweiden. 
Daarnaast wordt er gewerkt aan nieuwe eco-
regelingen binnen GLB om doelen van 
biodiversiteit, klimaat, bodem, water en landschap 
te sturen. Per regio of gebiedssoort (bijvoorbeeld 
veenweide, droge zandgronden, kleigebieden etc.) 
kan verschillend gewicht worden toegekend aan 
bepaalde doelen, naar gelang de behoefte en 
gestelde doelen ter plekke. Inzet is de eco-
regelingen zo te ontwerpen dat boeren niet alleen 
extra onkosten en inkomensderving vergoed 
krijgen maar ook een redelijke vergoeding krijgen 
voor de geleverde publieke diensten. 

Tekstvoorstel:

Bodemdaling in het veenweidegebied leidt in het 
hele land tot schade aan huizen, gebouwen, 
wegen en landbouwgronden. Wij wijzen in het 
nieuwe kabinet één coördinerend minister aan die 
samen met gemeenten, provincies en 
waterschappen komt tot een effectief pakket van 
maatregelen om de bodemdaling terug te dringen. 
De Impulsregeling veenweide wordt voortgezet 
en uitgebreid met een investeringsagenda voor 
bebouwd gebied om samen met 
grondeigenaren en –gebruikers naar passende 
compensatie te zoeken voor de waardedaling 
van het eigendom vanwege beperkingen in 
gebruiksmogelijkheden en om de leefbaarheid 
en vitaliteit te bevorderen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. 

278 III.123 Provincie Zuid-
Holland 
(Gouda, 
Bodegraven-
Reeuwijk)

Bodemdaling in het veenweidegebied leidt in het 
hele land tot schade aan huizen, gebouwen, 
wegen en landbouwgronden. Wij wijzen in het 
nieuwe kabinet één coördinerend minister aan die 
samen met gemeenten, provincies en 
waterschappen komt tot een effectief pakket van 
maatregelen om de bodemdaling terug te dringen. 
komt tot een investeringsagenda om deze 
gebieden financieel te ondersteunen en 
leefbaar te houden.

A In het tekstvoorstel bij preadvies bij am. 277 wordt 
de inhoud van dit am. opgenomen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 277 
is overgenomen. 
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279 III.123 Provincie 
Fryslân (De 
Fryske Marren)

Bodemdaling in het veenweidegebied leidt in het 
hele land tot schade aan huizen, gebouwen, 
wegen en landbouwgronden. Wij wijzen in het 
nieuwe kabinet één coördinerend minister aan die 
samen met gemeenten, provincies en 
waterschappen komt tot een effectief pakket van 
maatregelen om de bodemdaling terug te dringen. 
Indien de uitvoering van het 
Veenweideprogramma leidt tot schade bij 
bedrijven (veelal agrarisch), dan dienen deze 
bedrijven daarvoor volledig financieel 
gecompenseerd te worden. 

A In het tekstvoorstel bij preadvies bij am. 277 wordt 
de inhoud van dit am. opgenomen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 277 
is overgenomen. 

282 NIEUW Provincie 
Limburg (Peel 
en Maas)

Het opstellen van een Plattelandsagenda 
waarin ontwikkelingen integraal met elkaar 
verbonden worden om in gezamenlijkheid de 
juiste stappen te kunnen zetten voor een vitaal 
buitengebied 2025.

B Niet overnemen. 

In artikel III.87 wordt een Nationaal Programma 
voor de Regio's gepresenteerd. Dit omvat ook 
perspectief voor kleinere kernen en dorpen 
waarvan de vitaliteit van groot belang is. De 
Plattelandsagenda kan als onderdeel van dit 
programma worden gezien. Daarnaast straalt een 
Plattelandsagenda juist uit dat er verschil is tussen 
stad en platteland, terwijl dit programma beoogt 
dat heel Nederland van belang is en dat we weg 
moeten blijven bij dit onderscheid.

Het amendement is niet overgenomen. 


