
 
 
 
1. Wijzingsvoorstellen op het gebied van werk en inkomen  
 
Thema: Eerlijk delen 

 

Indiener: Marloes van der Voort 

 
1.1. Publieke taken borgen publieke waarden, pagina 15.  
* Werken bij de overheid en in de publieke sector vraagt naast kennis en vaardigheden ook 
idealisme om de samenleving te dienen. Daarin passen geen exorbitante vergoedingen en 
een bonuscultuur. Wij willen de Wet normering topinkomens daarom laten gelden voor alle 
werknemers in de (semi)publieke sector. (>>) Tegelijkertijd betekent dat ook dat de overheid 
het goede voorbeeld geeft en zich een goed werkgever toont door daar waar sprake is van 
een arbeidsrelatie, deze ook te benoemen en vorm te geven in een arbeidscontract en zich 
niet onnodig te bedienen van allerlei verhullende constructies als flexwerkers, zelfstandigen, 
of langdurige inhuur van personen op productbasis. (<<) 
 
Toelichting: De overheid heeft - onder andere aangespoord door de constante drang om te 
snijden in het ambtenarenapparaat en het werk te willen doen met minder ambtenaren - 
steeds minder werknemers. Het werk wordt regelmatig gedaan door ZZP'ers, uitbesteed aan 
marktpartijen. De ZZP'ers werken vaak jaren lang voor de overheid, er is dus feitelijk sprake 
van een verkapt dienstverband. Op dit moment is bij instanties als Rijkswaterstaat de 
beweging zichtbaar van inhuur van personen naar de uitvraag van producten. In plaats van 
een projectondersteuner in te huren wordt projectondersteuning ingekocht. Soms gebeurt 
dit via een detacheringsconstructie, maar heel vaak is er ook een zelfstandige die het werk 
doet. Dit is opnieuw een verkapt dienstverband, waarbij steeds minder zichtbaar wordt dat 
het om een werknemer gaat, en steeds meer risico's verschuiven naar deze zelfstandigen. Bij 
semi-overheden als universiteiten zie je dat er wel tijdelijke dienstverbanden aangegaan 
worden, maar dat er een grote angst is voor het in vaste dienst nemen van werknemers. Het 
resultaat hiervan is dat werknemers na het maximale aantal tijdelijke contracten een 
periode niet in dienst zijn en daarna weer terugkeren op dezelfde positie. De overheid en 
semi-overheid zou het juist goede voorbeeld moeten geven als het gaat om goed 
werkgeverschap. Medewerkers moeten dus weer gewoon in dienst genomen worden 
wanneer er sprake is van een dienstverband, en wanneer een medewerker goed 
functioneert en langdurig nodig is, zou dit dienstverband op termijn omgezet moeten 
worden in een vast dienstverband.  
 
1.2. Pensioenen, pagina 34, na punt 4 
Wij handhaven de collectiviteit in het pensioenstelsel. Alle mensen met werk sparen mee, 
we beleggen samen en delen de risico’s samen. Dat is de beste garantie voor een zo hoog 
mogelijk rendement en zo hoog mogelijk pensioen. Ook zzp’ers (>>) en werknemers die nu 
niet onder een collectieve pensioenregeling vallen, omdat ze bijvoorbeeld bij een bedrijf of in 
een bedrijfstak werken die zo'n regeling niet kent, (<<) verdienen een goed pensioen; zij gaan 



pensioen opbouwen tot de sociale premiegrens. Individuele pensioenpotjes tasten de 
waarde van de totale belegging aan en zijn dus onverstandig. De sociale partners houden 
een rol bij de pensioenfondsen en moeten de deelnemers meer betrekken bij de fondsen. Er 
komt ruimte voor gepensioneerden om de pensioenuitkering naar eigen inzicht te 
differentiëren. 
Wij zorgen ervoor dat ook werknemers die buiten pensioenafspraken vallen en waarvoor de 
werkgever geen collectieve pensioenregeling geregeld heeft zich ook kunnen aansluiten bij 
een collectieve pensioenregeling. 
 
Toelichting: Op dit moment valt een deel van de werknemers onder een bindende cao 
waarin afspraken zijn gemaakt over het pensioen. Werknemers die hier niet onder vallen, 
bijvoorbeeld werknemers in de ICT, zijn nu overgeleverd aan de welwillendheid van de 
werkgever om een collectieve pensioenregeling aan te bieden. Net als voor zelfstandigen 
zou voor deze groep werknemers iets geregeld moeten worden waardoor zij recht krijgen op 
een collectieve pensioenregeling. 
 
1.3. Rechtvaardig inkomen, pagina 33, na punt 4 
* Wij zorgen ervoor dat werk altijd loont. Wanneer mensen vanuit de participatiewet of de 
wajong weer aan het werk gaan, gaan zij er ook financieel op vooruit. 
 
Toelichting: Op dit moment gaan sommige wajongers er financieel op achteruit wanneer zij 
gaan werken vanuit een uitkering. Het kan niet zo zijn dat werken financieel onaantrekkelijk 
is voor een groep mensen die het niet breed heeft en het zelfs extra moeite kost om deel te 
nemen aan de arbeidsmarkt. Wij zorgen er dus voor dat werken voor iedereen loont. 
 
 

  



2. Wijzingsvoorstellen op het gebied van GGZ 
 

Thema: Nieuwe zekerheid 

 

Indieners: Karin Jeurink & Anna-Lena Hedin-Penninx  

 
 

2.1. Amendement over ambulante GGZ 
  
Pagina 48. In het hoofdstuk GGZ is de zin bij de tweede bullet het woord “zonder hulp” 
worden toegevoegd tussen de woorden “wonen” en “even”. De zin wordt dan dus: “In elke 
wijk moet er ambulante ggz-zorg beschikbaar zijn voor die situaties dat thuis wonen zonder 
hulp even geen optie is voor de patiënt. “ 
  
Motivatie: Ambulante zorg is juist zorg die wordt verleend aan patiënten die thuis blijven 
wonen. Ambulante zorg kan dus niet bedoeld zijn voor situaties waarin thuis wonen geen 
optie is. Als het wel moet gaan om zorg voor patiënten die even niet meer thuis kunnen 
wonen, dan zou het niet moeten gaan om ambulante zorg, maar om een soort 
crisisopvangplekken. 
  
  

2.2. Amendement over plekken voor respijtzorg in de GGZ 
  
Pagina 48. In de laatste zin van het hoofdstukje over de GGZ 'respijtzorg' toevoegen. De zin 
wordt dan: 
“We breiden het aantal plekken voor respijtzorg en crisisopvang uit zodat verwarde mensen 
niet onnodig in de cel belanden of op straat blijven met alle gevolgen van dien.” 
  
Motivatie: 
Het is van belang dat ggz patiënten die verzorgd worden door mantelzorgers tijdelijk in een 
instelling kunnen worden opgenomen als de mantelzorger tijdelijk zijn zorgtaken niet kan 
vervullen, of als het even niet meer gaat. Dit ontlast de mantelzorger, en maakt het daarom 
gemakkelijker voor de mantelzorger om zijn/haar zorgtaken te (blijven) vervullen op de 
lange termijn. 
  
 

2.3. Amendement over outreachende teams verbonden aan de GGD 
  
Pagina 48. Aan het einde van het hoofdstuk GGZ moet een bullet worden toegevoegd met 
de zin “Vanuit elke GGD is een outreachend team actief om zorgmijders en 
probleemsituaties op te sporen.” 
  
Motivatie: Met name als het gaat om zorgmijders en problematische patiënten schiet de 
GGZ geregeld tekort. Het is belangrijk om vanuit de lokale overheid een team te hebben dat 
dergelijke situaties signaleert en vervolgens een bemiddelende rol speelt bij het toeleiden 
naar passende zorg van de betreffende personen of waar dat aangewezen is zelf ingrijpt. 



 
 

2.4. Amendement over kleinschalige woonvormen ggz  
 
Pagina 48. Aan het einde van het hoofdstuk GGZ moet een bullet worden toegevoegd met 
de zin: Niet iedereen is in staat om volledig zelfstandig te wonen. Niet alle GGZ-problemen 
zijn ambulant op te lossen. Daarom wil de PvdA (kleinschalige) beschermde woonvormen 
voor kwetsbare groepen ondersteunen.  
 
Toelichting: 
Er zal altijd een groep mensen met ernstige GGZ-problematiek blijven die niet zelfstandig in 
een wijk of thuis kan wonen. In het belang van de persoon zelf, de familie en de samenleving 
moet er dan sneller gekozen kunnen worden voor een beschermde woonvorm waar mensen 
met GGZ problematiek tijdelijk maar ook permanent een veilige plek kunnen vinden. Nu 
moet het te vaak eerst flink mis gaan voordat deze stap wordt gezet. Kleinschalige 
woonvormen waar mensen in een beschermde omgeving wonen met directe professionele 
begeleiding kunnen ervoor zorgen dat problemen niet verergeren en gedwongen opnames 
worden voorkomen.  

  



3. 1.  Amendement met betrekking tot paragraaf MBO  
 
Thema: Gelijke kansen 
  
Indieners: Astrid Wagenaar, Henk Buikema 
 
Constaterende dat: 
- Het MBO een cruciale rol speelt op de arbeidsmarkt,  60% van de werknemers worden  
binnen het MBO opgeleid. 
- De arbeidsmarkt in de toekomst steeds sneller zal veranderen. 
- De rol van het MBO cruciaal is voor mensen die moeilijk mee kunnen komen. 
- Voor bestaanszekerheid en goed werk in het MBO de basis voor veel mensen wordt gelegd. 
- Dat een MBO diploma een prachtig diploma is, waar studenten trots op mogen zijn. 
- Bevlogen docenten dagelijks meer laten zien dan een 8-tot-5-mentaliteit. 
- Het MBO al veel onderwijsherzieningen heeft ondergaan in de afgelopen jaren. 
- Het MBO aantrekkelijk en vakkundig onderwijs biedt en voor studenten een  
  brugfunctie  naar werk vormt.  
 
Vraagt voor de komende jaren: 
- Speciale aandacht voor de verdere ontwikkeling en professionalisering rond  
  passend onderwijs en daar ook de benodigde middelen voor in te zetten. 
- Het borgen van de OV – jaarkaart in het MBO voor 16 -en 17-jarigen ook voor de  
  komende jaren. 
- Docenten meer tijd te geven in hun taken voor de begeleiding en coaching van  
  studenten, door uit te gaan bij een fulltime time aanstelling van een maximum van  
  20 lesuren per week. 
- Dat MBO instellingen voor kansarme studenten ( met name niveau 2) op de  
  arbeidsmarkt meer dan alleen een startkwalificatie bieden, maar ook begeleiding  
  bieden na het behalen van een diploma en  zorg dragen  voor een duurzame plek op  
  de arbeidsmarkt. 
 
3.2. Amendement werkloze jongeren 
 
Indiener: Henk Buikema 
 
Constaterende dat:  
 

Er ruim 138.000 jongeren tussen de 23  en 27 zijn die geen werk hebben en geen 
onderwijs volgen. Bijna de helft van hen beschikt niet over een afgeronde 
beroepsopleiding of startkwalificatie. Niet alleen hebben zij te maken met een te laag 
opleidingsniveau op een toch al ongunstige arbeidsmarkt, vaak kampen zij ook met 
persoonlijke complexe problemen. Schulden, gezondheidsproblemen, psychische en 
sociale problemen, demotivatie en een gebrek aan perspectief zijn hen niet vreemd. 

 
- Deze specifieke groep van 23-plussers gebaat is bij iemand die hen 

persoonlijk begeleidt en motiveert bij het vinden van scholing en werk. Ook 
nadat zij gestart zijn met hun opleiding of bij hun nieuwe werkgever. 

 



- Qua inkomen zitten deze mensen behoorlijk klem. Deze groep is gebaat bij een 
traject van leren en werken (bbl). Maar een bbl-plek kunnen ze vaak niet 
bemachtigen omdat de meeste werkgevers niet geneigd zijn deze doelgroep een 
dienstverband aan te bieden. Bovendien mogen werkzoekenden geen bbl- of bol-
opleiding volgen met behoud van hun uitkering 
 

- Via leren en werken zal deze groep naar een hoger mbo-niveau gebracht moeten 
worden. Dit vraagt een aparte aanpak, combinaties van trajecten, samenwerking 
tussen publieke en private aanbieders, versnelde opleidingen, denken in 
mogelijkheden in het arrangeren van scholing. 
 

Vraagt: 
financiële middelen én begeleiding voor deze laagopgeleide jongeren om ze naar een 
(hoger) diploma en een duurzame plaats op de arbeidsmarkt te leiden. 

  



4. Wijzingsvoorstellen op het gebied van defensie 
 
Thema: een veilige wereld 
 
Indieners: Netwerk defensie, via Catrijn Haubruch, Lo Castelein 
 
Overzicht concept moties  
4.1. Motie Vrede en veiligheid  
4.2. Motie over  het onderschrijven van het belang van (vervangings)investeringen in 

defensiematerieel  
4.3. Motie Meerjarige Defensieakkoorden  
4.4. Motie Diversiteit bij Defensie 
 
Concept amendement  
4.5.  Amendement PvdA conceptverkiezingsprogramma 2017, Vrede brengen, veiligheid 

beschermen, Meerjarige Defensieakkoorden en het belang van (vervangings-
)investeringen 

 
 

4.1. Motie: ‘Vrede en veiligheid’ 
De PvdA, in congres bijeen op 14 en 15 januari 2017 te Utrecht, 
Overwegende dat: 

- Internationale instabiliteit en onveiligheid de afgelopen jaren helaas zijn 
toegenomen. 

- De krijgsmacht door decennia van bezuinigingen niet meer op orde is. 
- De PvdA met dit verkiezingsprogramma onomwonden kiest voor een krijgsmacht die 

goed is toegerust.  
Constaterende dat: 

- De krijgsmacht voorbereid moet zijn op deelname aan verdediging van het NAVO-
grondgebied, op vredesmissies in het buitenland én moet bijdragen aan nationale 
veiligheid en crisisbeheersing in Nederland. 

- Een krijgsmacht niet kan functioneren zonder goed materieel, goede training en 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor het personeel. 

- Internationale solidariteit een van de beginselen van de sociaaldemocratie is  
Roept onze Tweede Kamerfractie op: 

- De daad bij het woord te voegen, door de gereedheid van de krijgsmacht te 
herstellen en te investeren in nieuwe capaciteiten. 

- Specifieke maatregelen uit te werken voor de uitvoering van het in het 
verkiezingsprogramma voorgestelde beleid voor de komende kabinetsperiode; 

- Te onderzoeken welke vervolgstappen noodzakelijk zijn om op lange termijn de 
taken van de krijgsmacht te kunnen uitvoeren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Toelichting:  
De intensivering van het veiligheids- en defensiebeleid beoogt o.a. herstel van de 
basisgereedheid van de krijgsmacht. Er moeten in de volgende kabinetsperiode goede 
afspraken wordt gemaakt over de besteding van extra geld. Daarnaast moeten voor de 
langere termijn maatregelen worden voorbereid met het oog op het groeiende beroep dat 
als gevolg van de internationale situatie op BZ en Defensie  wordt gedaan (Oost-West, 
vredesoperaties, migratie).  



 
 
4.2. Motie over  het onderschrijven van het belang van (vervangings)inves-
teringen in defensiematerieel 
De PvdA in congres bijeen op 14 en 15 januari 2017 te Utrecht, 
Overwegende dat: 

 Het belangrijk is dat oorzaken (van conflicten) worden bestreden. Internationale 
samenwerking, in de EU, de NAVO en de VN, een absolute noodzaak is om steun te 
geven aan mensenrechten, vrede en veiligheid, democratie en economische 
voorspoed (pg 9) 

 Vrede brengen en  veiligheid beschermen de belangrijkste opdracht is in deze tijd 
waarin instabiliteit en onveiligheid zo’n grote invloed hebben op zoveel 
mensenlevens (pg 57) 

 Ook militair ingrijpen nodig kan zijn om een politieke oplossing tot stand te brengen 
als daar een solide internationale rechtsgrondslag voor bestaat (pg 58) 

 Nederland een van de aantrekkelijkste landen is om in te leven, dankzij onze vrijheid, 
democratie en welvaart. En dat dit verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Wie 
welvarend is heeft de kans om het leven van anderen te verbeteren (pg  57) 

Constaterende dat: 
 De PvdA kiest voor een krijgsmacht die goed is toegerust op deelname aan de 

collectieve verdediging van het NAVO-grondgebied, vredesmissies in het buitenland 
en bijdragen aan nationale veiligheid en crisisbeheersing in Nederland. Waarbij deze 
taken alleen kunnen worden volbracht met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, goed 
materieel en voldoende training voor onze militairen  (pg 58) 

 De PvdA ervoor kiest om in landen waar prille vrede ontstaat langdurig aanwezig te 
zijn, via een VN, EU of NAVO missie, via ontwikkelingsprogramma’s of een via 
combinatie (pg 58) 

 De PvdA inzet op extra investeringen in internationale vrede en veiligheid waarbij 
ontwikkeling, diplomatie en defensie in samenhang met elkaar worden gezien (pg57) 

 De PvdA zij  aan zij staat met de mensen die het werk voor defensie uitvoeren (pg 58) 
 De PvdA het defensiebudget wil verhogen zodat de basisgereedheid op orde wordt 

gebracht en zodat operaties die duurzame ontwikkeling mogelijk maken in kwetsbare 
landen blijvend gesteund kunnen worden (pg 58) 

Vraagt het Partijbestuur en de betrokken woordvoerder(s) in Staten Generaal te 
onderschrijven dat bovenstaande uitgangspunten uit het verkiezingsprogramma weliswaar 
stijgende uitgaven voor defensie mogelijk maken, maar dat het creëren van financiële 
ruimte voor het herstellen van de basisgereedheid onvoldoende is. Ook dient er een 
positieve grondhouding te zijn voor het creëren van financiële ruimte voor noodzakelijke 
(vervangings)investeringen in militair materieel. En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Toelichting: 
Als de PvdA zij aan zij staat met de mensen die het werk voor defensie uitvoeren en kiest 
voor een krijgsmacht die goed is toegerust op deelname aan de collectieve verdediging van 
het NAVO-grondgebied, vredesmissies in het buitenland en bijdragen aan nationale 
veiligheid en crisisbeheersing in Nederland, moet geaccepteerd worden dat deze taken 
alleen duurzaam worden volbracht als er ook voldoende financiële ruimte is voor 
(vervangings)investeringen in materieel.  
Als we van onze militairen verlangen dat ze voor het realiseren van onze idealen hun leven 
riskeren geeft ons dat de verplichting ze tijdig te voorzien van kwalitatief hoogwaardig  en 
modern materieel.   



4.3.  Motie: 
De PvdA, in congres bijeen op 14 en 15 januari 2017 te Utrecht, 
Overwegende dat: 

- Defensie een kerntaak van de overheid is die zou moeten kunnen rekenen op een 
redelijke termijn waarin beleid en budget verzekerd zijn; 

- Afgesproken defensiebeleid en -budget vaak niet lang houdbaar zijn door het 
verschuiven van politieke prioriteiten na regeringswisselingen; 

- Het gebrek aan een meerjarig perspectief heeft geleid tot een onbalans tussen het 
beroep dat er op de krijgsmacht wordt gedaan en de middelen die daar tegenover 
staan, met een verminderde inzetbaarheid, voortzettingsvermogen en een 
gebrekkige basisgereedheid tot gevolg; 

- Nederland internationaal een betrouwbare en voorspelbare partner wil zijn die 
bereid moet zijn tot het aangaan van langdurige afspraken om optimaal te kunnen 
profiteren van internationale samenwerking. 

Constaterende dat: 
- Het Clingendael-rapport ‘Meerjarige Defensie Akkoorden in Nederland’ duidelijk 

maakt dat meerjarige defensie akkoorden in Nederland kunnen bijdragen aan meer 
continuïteit, (plannings-)zekerheid, structuur, politieke betrokkenheid en een betere 
balans tussen ambities en middelen.1   

Roept onze Tweede Kamerfractie op: 
- Om de mogelijkheden voor meerjarige defensie akkoorden in Nederland verder te 

onderzoeken. 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Toelichting 
Een defensie akkoord is een meerjarig politiek akkoord tussen coalitie- en oppositiepartijen 
dat zich uitspreekt over het ambitieniveau van de krijgsmacht en de daarvoor benodigde 
middelen. Een defensie akkoord blijft van kracht bij een regeringswisseling, wat 
mogelijkheden biedt om meer stabiliteit en continuïteit voor het defensiebeleid te creëren 
en daarmee bij te dragen aan planningszekerheid, politieke betrokkenheid en een betere 
balans tussen ambities en middelen. De stabiliteit, voorspelbaarheid en continuïteit die 
voortvloeien uit meerjarige defensieafspraken kunnen daarnaast een belangrijke bijdrage 
leveren aan het versterken van Europese defensiesamenwerking.  
 
 
4.4. Motie: ‘diversiteit/inclusiviteit binnen de krijgsmacht' 
De PvdA, in congres bijeen op 14 en 15 januari 2017 te Utrecht, 
Overwegende dat: 
- Er onvoldoende sprake is van een inclusieve en diverse Krijgsmacht; versterken van de 
krijgsmacht is het doel 
- De positie van vrouwen ook in de top sterk is onderbelicht. 
- Een goed toegeruste krijgsmacht is een krijgsmacht waarbij sprake is van een gezonde 
man/vrouwbalans.  
- Met de ondertekening van het Charter Defensie zich verplicht tot het bereiken van 
doelstellingen in een plan van aanpak. Eén daarvan is behoud van vrouwen voor de 
organisatie met name door het creëren van een veilige werkomgeving en gelijke kansen. De 
vraag is wat de concrete acties tot nu toe zijn geweest. 

                                                      
1 Anne Bakker en Margriet Drent, ‘Meerjarige Defensie Akkoorden in Nederland’, Clingendael Rapport, mei 
2016. 



  
Constaterende dat: 
– Vrouwen van strategisch belang zijn bij VN-vredesmissies en crisisbeheersingsoperaties. 
Vooral op het gebied van het verzamelen van inlichtingen en het voorkomen van 
misdragingen en seksuele intimidatie van mannelijke militairen, spelen de vrouwelijke 
collega's een belangrijke rol. Daarnaast heeft een missie waaraan ook vrouwelijke militairen 
deelnemen een geruststellend effect op de lokale bevolking. 
– De praktijk heeft bewezen dat eenheden met een diverse samenstelling effectiever zijn. 
  
Roept onze Tweede Kamerfractie op: 
– De daad bij het woord te voegen, door de krijgsmacht te versterken en zorg te dragen voor 
een krijgsmacht waarin een ieder zich veilig voelt en voor iedereen ongeacht sekse of 
geaardheid plaats is! 
  
 
4.5.  Amendement PvdA conceptverkiezingsprogramma 2017 
Vrede brengen, veiligheid beschermen (p. 58) 
Meerjarige Defensieakkoorden en (vervangings)investeringen 
Niet alleen ver weg, ook dichtbij huis in Nederland en aan de NAVO buitengrens nemen de 
dreigingen toe. Juist in deze tijd kiezen we daarom voor een krijgsmacht die goed is 
toegerust op deelname aan de collectieve verdediging van het NAVO-grondgebied, 
vredesmissies in het buitenland en bijdragen aan nationale veiligheid en crisisbeheersing in 
Nederland. Deze taken kunnen alleen worden volbracht met fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden, goed materieel en voldoende training voor onze militairen. Ook moet 
de krijgsmacht kunnen rekenen op meerjarige zekerheid van beleid en budget, 
overeengekomen in een breed gedragen politiek akkoord. Wij willen het defensiebudget 
verhogen zodat de basisgereedheid op orde wordt gebracht en noodzakelijke 
(vervangings)investeringen kunnen worden uitgevoerd zodat operaties die duurzame 
ontwikkeling mogelijk maken in kwetsbare landen blijvend gesteund worden.  
 
Toelichting 
1. Een defensie akkoord is een meerjarig politiek akkoord tussen coalitie- en 
oppositiepartijen dat zich uitspreekt over het ambitieniveau van de krijgsmacht en de 
daarvoor benodigde middelen. Een defensie akkoord blijft van kracht bij een 
regeringswisseling, wat mogelijkheden biedt om meer stabiliteit en continuïteit voor het 
defensiebeleid te creëren en daarmee bij te dragen aan planningszekerheid, politieke 
betrokkenheid en een betere balans tussen ambities en middelen. De stabiliteit, 
voorspelbaarheid en continuïteit die voortvloeien uit meerjarige defensieafspraken kunnen 
daarnaast een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van Europese 
defensiesamenwerking.  
2. Als de PvdA zij aan zij staat met de mensen die het werk voor defensie uitvoeren en kiest 
voor een krijgsmacht die goed is toegerust op deelname aan de collectieve verdediging van 
het NAVO-grondgebied, vredesmissies in het buitenland en bijdragen aan nationale 
veiligheid en crisisbeheersing in Nederland, moet geaccepteerd worden dat deze taken 
alleen duurzaam worden volbracht als er ook voldoende financiële ruimte is voor 
(vervangings)investeringen in materieel.  
Als we van onze militairen verlangen dat ze voor het realiseren van onze idealen hun leven 
riskeren geeft ons dat de verplichting ze tijdig te voorzien van kwalitatief hoogwaardig  en 
modern materieel.  
 



5. Wijzingsvoorstellen op het gebied van landbouw/natuur 
 

Thema: Natuur, milieu en infrastructuur 

 

Indieners: alle PvdA-woordvoerders in de verschillende provincies 

 
 

5.1. Amendement pagina 28, bij paragraaf ‘Landbouw, voedsel en 
dierenwelzijn’.  
Toevoegen als eerste punt: 
 
Wij zetten in op een transitie in de landbouw. Het huidige systeem van concurreren op 
kostprijs biedt op lange termijn geen perspectief voor de sector, daarvoor lenen de 
productieomstandigheden in een druk bevolkt land als Nederland zich niet. Daarnaast heeft 
deze steeds intensievere vorm van landbouw nadelige maatschappelijke en milieueffecten. In 
plaats daarvan willen we boeren stimuleren om zich te richten op het produceren van 
duurzame kwaliteitsproducten en grondgebondenheid, bijvoorbeeld door te kiezen voor 
natuurinclusieve landbouw, lokale productie- en consumptieketens, dier- en 
milieuvriendelijke landbouwconcepten en het leggen van verbinding tussen landbouw en 
maatschappij. Deze vormen van landbouw leveren meerwaarde voor boer, dier, 
maatschappij, natuur en milieu. We zetten onze hoogwaardige landbouwkennis en 
innovatiekracht in om deze transitie te verwezenlijken. 
 
Toelichting: Door het toevoegen van dit punt geef je aan welke richting de PvdA op wil met 
de landbouw en waar we ons al jaren voor inzetten o.a. in de Tweede Kamer en in 
Provinciale Staten van diverse provincies.  

 
 
5.2. Amendement pagina 28, bij paragraaf ‘Landbouw, voedsel en 
dierenwelzijn’.  
Toevoegen als extra punt: 
 
‘In een toekomstige zoönose-uitbraak (ziekte die overdraagbaar is van dier op mens, zoals Q-
koorts), stellen we het belang van volksgezondheid boven het economisch belang, hierom 
laten we de verantwoordelijkheid over de aanpak van een dergelijke uitbraak direct en 
volledig vallen onder het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport en niet gedeeltelijk 
onder het ministerie van economische zaken’. 
 
Toelichting: Op dit moment zijn de ministeries van EZ en die van VWS samen 
verantwoordelijk voor de aanpak wanneer zich een zoönose-uitbraak voordoet. Hierdoor is 
het onduidelijk wie er daadwerkelijk de leiding heeft en staat de bescherming van de 
volksgezondheid niet altijd voorop. Dit probleem signaleert ook infectiedeskundige Coutinho 
voormalig directeur van het Centrum Infectiebestrijding en oud-GGD-arts Jos van de Sande  
in een uitzending van Zembla. 



Omdat er bij dergelijke uitbraken een tegenstelling kan ontstaan tussen de economische en 
de volksgezondheidsbelangen, is het naar onze mening beter een keuze te maken en de 
regie volledig bij VWS te leggen. 
 
 

5.3. Amendement pagina 24, bij tekst 04 Welvarende samenleving: 
Duurzame, sterke en sociale economie  
Na de tekst ‘Wij willen dat de agrarische sector gezond wordt, als economische sector en als 
drager van het platteland, en bijdraagt aan de oplossing van de wereldvoedselproblematiek’ 
de volgende zin toevoegen:  
 
Niet door behoud van de huidige bulkproductie maar door de inzet van onze kennis om 
duurzame landbouw in alle regio’s in de wereld te realiseren. 
 
Toelichting: De tekst in het verkiezingsprogramma doet nog te veel vermoeden dat wij 
productie voor de wereld cq de huidige 80% export akkoord vinden. Terwijl de negatieve 
gevolgen voor zowel ons milieu als de leefbaarheid op het platteland zeer groot zijn. 
 
 

5.4. Amendement pagina 55, bij paragraaf ‘Water, landschap en natuur’.  
Bij het zevende en laatste punt de volgende tekst toevoegen: 
 
‘We willen de mens weer met de natuur verbinden. Natuur dichtbij, in de directe 
woonomgeving. Want het leven met groen en water bevordert gezondheid, veiligheid, en het 
leven van mens, plant en dier. En daar heeft iedereen recht op. Een leefbare, groene en 
waterrijke omgeving gaat hand in hand met klimaatuitdagingen die voor ons liggen. 
Investeren in groen en water in de stad is een noodzakelijke investering in onze toekomst. 
Daarbij past een actieve en stimulerende overheid.’ 
 
Toelichting: deze tekst vat kort samen wat we van de (rijks)overheid verwachten in 
navolging van het manifest Groen en water in de stad.  
 
 

5.5. Amendement pagina 55, bij paragraaf ‘Water, landschap en natuur’.  
Bij het zevende en laatste punt de volgende tekst toevoegen: 
 

 Wij blijven ons inzetten om mensen met natuur en voedselproductie te verbinden, via  
onder andere aansprekende inzet op voedselveiligheid, informatie over 
voedselproductie, (recreatie)gebieden, natuureducatie en een maatschappelijk 
bewust Staatsbosbeheer. 

 
Toelichting:  Sharon Dijksma en Martijn van Dam hebben de afgelopen periode echt laten 
zien dat een staatssecretaris EZ verschil kan maken. Die inzet gericht op ‘toekomstige 
natuurbeschermers’ en de tendensen rondom voedselveiligheid verdient een pluim en 
verdient om doorgetrokken te worden. 
 
 



5.6. Amendement pagina 28, bij paragraaf ‘Landbouw, voedsel en 
dierenwelzijn’.  
Het volgende punt schrappen: 
 
‘Wij willen dat de mest die op land wordt uitgereden van gezonde samenstelling voor het 
milieu. De mineralen, fosfaat en stikstof gaan we daarom eerst (deels) uit de mest halen en 
separaat verhandelen als grondstof voor andere toepassingen.’ 
 
Toelichting: Mestverwerking is naar onze mening geen duurzame oplossing voor het 
mestoverschot. Bovenstaande uitspraak kan de illusie wekken dat je dit wel denkt. We 
moeten eerder toewerken naar minder dieren zodat er straks geen mestoverschot is. 
Bovendien vinden wij de uitspraak technisch niet geheel juist. Daarom zouden wij dit punt 
graag schrappen.  
 
 
 
 
  



 

6. Amendementen met betrekking tot de Waterschappen 

Thema: Natuur, milieu en infrastructuur 

Indiener: Liesbeth van Dijk 

 

6.1. Kwijtschelding 
Pagina 15, een-na-laatste bullit toevoegen: 

Voor de laagste inkomens is kwijtschelding van belastingen van groot belang, ook voor de 
kleine zelfstandigen.  
Toelichting: voor de waterschappen zou dit in een sociale paragraaf van het nieuwe 
Bestuursakkoord Water opgenomen kunnen worden. Momenteel staat deze bevoegdheid bij 
de waterschappen onder druk. 
 
6.2. Geborgde zetels 
Pagina 15, laatste bullit toevoegen: 
Alle zetels in het algemeen bestuur van een waterschap dienen rechtstreeks gekozen te 
worden en niet te worden aangewezen door belangengroeperingen. 
Toelichting: Het beleid van de waterschappen moet op grond van het algemeen belang 
vastgesteld worden en niet op grond van deelbelangen, laat staan op grond van 
eigenbelang. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de besteding van € 2,5 
miljard/jaar en grote publieke belangen en daar hoort democratisch toezicht op te zijn. 
 
6.3. Investeren in een duurzame economie 
Pagina 24 bij tweede bullit:  
schrappen vanaf: “duurzame energie” de rest van de bullit, dus “De Bank.../...OV-net.” 
Toelichting: Deze banken werken nu al voor provincies, gemeenten, waterschappen en 
corporaties en dat gaat goed. Houden zo, dus. Het algemene uitgangspunt in de eerste zin is 
goed en voldoende. 
 
6.4. Landbouw, voedsel en dierenwelzijn. 
Pag 28, toevoegen bullit 6: 
Om de inklinking van het veen en de uitstoot van CO2 tegen te gaan zijn we terughoudend 
in het verlagen van het waterpeil in het veenweidegebied en stemmen we het gebruik van 
de grond zoveel mogelijk af op de aard van het gebied (functie volgt peil).  
 
6.5. Het vizier op 2040 
Pag 51, eerste bullit, tussen “provincies”....”en gemeenten” 
Toevoegen: ,waterschappen 
 
6.6. Sterke steden, sterke regio’s 
Pag 53, eerste bullit, tussen “provincies”....”en gemeenten” 
Toevoegen: ,waterschappen 
 



6.7. Waterbestendige stad 
Laatste bullit toevoegen: 
De steden moeten zich voorbereiden op klimaatveranderingen: hedendaagse hoosbuien 
zorgen nu al voor grote wateroverlast. Opvang van water in de stad door vergroening en 
waterprojecten is een  noodzakelijke investering in onze leefomgeving en onze toekomst. 
Hierdoor zorgen we voor een eerlijke verdeling van groen en water over de stad en geven 
we mensen de ruimte voor initiatieven door hen buurtrechten te geven om hun eigen 
leefomgeving naar eigen inzicht te vergroenen en te verblauwen. 
 
 
 

7. Motie:  Maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen weer terug naar 
120 kilometer per uur. 
 

Thema: Natuur, milieu en infrastructuur 

 

Indiener: Jan Albert Kram 

 
De verhoging naar 130 km in de afgelopen jaren doet afbreuk aan de verkeersveiligheid. Dat 
blijkt uit veel studies o.a. van het SWOV waarbij is gekeken naar de relatie tussen de 
absolute rijsnelheid en het ongevalsrisico. Ongeacht de gebruikte onderzoeksmethode 
concluderen vrijwel alle studies dat het verband tussen snelheid en ongevalskans. De kans 
op een ongeval stijgt bij een snelheidstoename meer naarmate de snelheid hoger is en vice 
versa. Elk jaar zullen er door deze maatregel rond de 7 extra doden en tientallen extra 
(zwaar) gewonden vallen. Dit betekent dat de kans om op een autosnelweg een zwaar 
ongeval te krijgen, is gestegen met ongeveer 23%. 
 
Daarnaast is het "opvullen" van de normen/ bestaande eisen op het gebied van 
luchtkwaliteit en geluid door een hogere snelheid is zeer ongewenst omdat we ook binnen 
die bestaande eisen op dat gebied al slecht scoren (zie kader). We zouden blij moeten zijn 
met extra reductie voor CO2 en fijnstof die we boeken via maatregelen zoals stimuleren van 
elektrisch vervoer, het verbieden van het verwijderen van roetfilters en strengere normen 
en testen voor de uitstoot van auto's.  
 
Het huidige kabinet/onze partij heeft (in strijd met haar eigen verkiezingsprogramma!) 
populistische, korte termijn afweging gemaakt (speeltje- geen echte reistijdwinst-
verminderde capaciteit) Deze gaat ten koste gaat van de leefbaarheid en gezondheid van 
ons en onze kinderen. Dat is bij veel mensen die in de omgeving van de autosnelwegen 
wonen niet uit te leggen. 
 
 
 

  



8. Amendement verkiezingsprogramma ‘Verbonden samenleving’ 2017-2022 
 

Thema: geen 

 

Indieners: Cornelia Klaster en Anna-Lena Hedin-Penninx. 

Mede indieners: Ellen Geist, Jan Molenaar, Els Kaptein, Joos Postma, Felix Moll, Herman 
Pothof. 
 
Indieners stellen het volgende amendement voor: 
Toevoegen onder kopje “Vernieuw de democratie” 

- Volksvertegenwoordigers hebben een voorbeeldfunctie. Bovendien moet de politiek 

de eisen die zij stelt aan de samenleving ook aan zichzelf stellen. Daarom wil de PvdA 

dat het voor nationale, provinciale en lokale politici verplicht wordt een Verklaring 

Omtrent Gedrag te overleggen voor zij geïnstalleerd kunnen worden als 

volksvertegenwoordiger.  

Toelichting: Al in 2011 pleitten Jeroen Dijsselbloem en Pierre Heijnen voor verscherpte eisen 
aan functies als het Kamerlidmaatschap of een raadslidmaatschap door een verplichting een 
VOG te overleggen. In veel beroepen waar maatschappelijk belang aan wordt gehecht wordt 
de eis gesteld dat gedrag in het verleden geen bezwaar oplevert wat bewezen moet worden 
door een VOG te overleggen. Dit zou ook moeten gelden voor het belangrijkste 
maatschappelijke ambt, ook als partijen daar zelf geen werk van maken (zoals de PvdA wel 
doet).  
 


