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Amendementen	  Concept	  Landelijk	  Verkiezingprogramma	  

Huidige	  Tekst	  :Energie	  

153	  Heldere	  ambities	  in	  een	  energieplan.	  Nederland	  heeft	  binnen	  Europa	  
energiedoelstellingen	  voor	  2020,	  2030	  	  	  

154	  en	  2050	  afgesproken.	  D66	  houdt	  zich	  aan	  deze	  afspraken.	  In	  2020	  wekt	  
Nederland	  20%	  duurzame	  energie	  op	  	  

155	  en	  jaarlijks	  zorgen	  we	  voor	  2%	  energiebesparing.	  Onze	  stip	  aan	  de	  horizon	  
is	  een	  Europa	  dat	  in	  2050	  geheel	  

	  156	  duurzaam	  in	  de	  eigen	  elektriciteitsvraag	  kan	  voorzien.	  Om	  dat	  te	  bereiken	  
moeten	  we	  vandaag	  aan	  de	  slag.	  	  

	  

Amendement:	  

In	  regel	  154	  achter	  D66	  houdt	  zich	  aan	  deze	  afspraken	  toevoegen	  

binnen	  vigerende	  wet-‐	  en	  regelgeving.	  

Huidige	  tekst:	  Duurzaam	  opgewekt	  

166	  Duurzaam	  opgewekt.	  D66	  wil	  dat	  het	  aandeel	  duurzaam	  in	  onze	  
energievoorziening	  twee	  keer	  zo	  snel	  gaat	  	  

167	  groeien.	  Zodat	  in	  2020	  20%	  duurzaam	  is	  opgewekt.	  Dit	  bereikt	  D66	  met	  
een	  verdubbeling	  van	  de	  duurzame	  	  

168	  energiesubsidie	  (SDE+	  regeling),	  meer	  bijstook	  van	  duurzame	  biomassa	  in	  
kolencentrales	  en	  het	  eenvoudiger	  	  

169	  maken	  van	  zelf	  energie	  opwekken	  op	  het	  eigen	  dak	  of	  dat	  van	  de	  
bovenbuurman.	  Consistent	  en	  stabiel	  beleid	  	  

170	  is	  daarbij	  cruciaal.	  

Amendement	  



In	  regel	  16	  7	  na	  groeien	  toevoegen	  binnen	  de	  overeenkomsten	  van	  Aarhuis	  
conventie	  van	  juni	  1998.	  

Toelichting	  van	  Hans	  van	  den	  Bergh	  

En	  laat	  ik	  –	  net	  als	  Hans	  van	  Mierlo	  in	  menig	  debat	  (wellicht	  voor	  sommigen	  tot	  vervelens	  
toe)	  deed,	  omdat	  het	  omwille	  van	  de	  duidelijkheid	  toch	  moest	  –	  dan	  ook	  maar	  volharden	  in	  
het	  boven	  water	  krijgen	  en	  houden	  van	  de	  feiten,	  die	  maar	  voor	  één	  unieke	  uitleg	  vatbaar	  
zijn,	  hieronder	  volhard	  ik	  maar	  weer	  met	  de	  letterlijk	  vertaalde	  citaten	  uit	  de	  Aarhus	  
Conventie:De	  democratische	  gang	  van	  zaken	  is	  vastgelegd	  in	  het	  ‘Verdrag	  betreffende	  
toegang	  tot	  informatie,	  publieke	  deelname	  aan	  besluitvorming	  en	  toegang	  tot	  rechtsgang	  in	  
milieuaangelegenheden,’	  oftewel	  de	  Aarhus	  Conventie	  van	  25	  juni	  1998,	  dat	  onderdeel	  is	  
van	  de	  EU-‐wetgeving.	  
De	  doelstelling	  van	  deze	  conventie	  is	  ‘Bijdragen	  aan	  de	  bescherming	  van	  het	  recht	  van	  elke	  
persoon	  in	  huidige	  en	  toekomstige	  generaties	  om	  te	  leven	  in	  een	  milieu	  dat	  passend	  is	  voor	  
diens	  gezondheid	  en	  welzijn,	  elke	  partij	  (lees:	  EU-‐lidstaat)	  staat	  in	  voor	  de	  rechten	  op	  
toegang	  tot	  informatie,	  publieke	  deelname	  aan	  besluitvorming	  en	  toegang	  tot	  rechtsgang	  op	  
milieugebied	  in	  overeenstemming	  met	  de	  bepalingen	  van	  dit	  verdrag.’	  
Met	  ‘publiek’	  wordt	  in	  dit	  verdrag	  bedoeld	  ‘Eén	  of	  meer	  natuurlijke	  personen	  of	  
rechtspersonen	  en,	  in	  overeenstemming	  met	  de	  nationale	  wetgeving	  of	  praktijk,	  hun	  
verenigingen,	  organisaties	  of	  groepen.’	  
De	  nalevingcommissie	  (Compliance	  Committee)	  van	  de	  UNECE	  (Economische	  Commissie	  
voor	  Europa	  van	  de	  Verenigde	  Naties)	  heeft	  hierover,	  naar	  aanleiding	  van	  een	  mega	  
windpark	  in	  Ierland,	  dan	  ook	  vastgesteld	  dat	  ‘de	  EU	  niet	  voldoet	  aan	  de	  bepalingen	  van	  het	  
Verdrag	  in	  verband	  met	  zijn	  programma	  "20%	  hernieuwbare	  energie	  tegen	  2020",	  en	  de	  
uitvoering	  daarvan	  in	  de	  27	  lidstaten	  door	  de	  nationale	  actieplannen	  voor	  hernieuwbare	  
energie.’	  …	  ‘Het	  publieke	  recht	  op	  informatie	  en	  om	  te	  participeren	  in	  de	  ontwikkeling	  en	  
implementatie	  is	  omzeild’.Momenteel	  wordt	  een	  proces	  gestart	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  de	  
aanbevelingen	  van	  de	  commissie	  worden	  nageleefd,	  gebeurt	  dat	  uiteindelijk	  niet,	  dan	  heeft	  
UNECE	  de	  mogelijkheid	  om	  te	  eisen	  van	  de	  EU	  zich	  terug	  te	  trekken	  uit	  het	  VN-‐Verdrag	  over	  
mensenrechten	  en	  rechten	  op	  milieugebied.	  
De	  Aarhus	  Conventie	  eist	  publieke	  deelname	  aan	  besluitvorming	  vanaf	  het	  moment	  dat	  alle	  
opties	  nog	  open	  zijn.	  Bovendien	  hebben	  de	  autoriteiten	  de	  plicht	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  over	  
de	  beslissing	  –	  naar	  behoren	  gedocumenteerd	  –	  rekenschap	  wordt	  afgelegd	  over	  het	  
resultaat	  van	  de	  publieke	  deelname	  aan	  de	  besluitvorming.	  	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  



Gezondheid	  

Huidige	  tekst	  :	  	  
827AWBZ	  hervormen.	  D66	  wil	  de	  cruciale	  AWBZ-‐voorziening	  betaalbaar	  
houden	  door	  die	  terug	  te	  brengen	  tot	  
828	  de	  kern.	  D66	  wil	  onderscheid	  maken	  tussen	  wonen,	  zorg	  en	  service.	  De	  
zorg	  wordt	  vergoed.	  Wonen	  en	  
	  829	  service	  worden	  niet	  uit	  het	  collectief	  gefinancierde	  AWBZ-‐budget	  betaald,	  
maar	  is	  net	  als	  in	  andere	  fases	  van	  
	  830	  het	  leven	  voor	  eigen	  rekening.	  Dit	  bevordert	  ook	  dat	  mensen	  langer	  thuis	  
blijven	  wonen,	  wat	  bijdraagt	  aan	  hun	  	  
831	  geluk	  en	  gezondheid.	  In	  de	  uitvoering	  willen	  wij	  gemeenten	  
verantwoordelijk	  maken	  voor	  begeleiding,	  
	  832	  verzorging	  en	  verpleging	  thuis.	  Voor	  verpleging	  en	  verzorging	  die	  niet	  
meer	  thuis	  kan	  plaatsvinden,	  worden	  	  
833	  zorgverzekeraars	  verantwoordelijk.	  	  
 
 
Amendement	  	  Regels	  827	  tot	  en	  met	  829	  vervangen	  door:	  	  	  

827	  AWBZ	  hervormen	  D66	  wil	  de	  AWBZ	  voorziening	  betaalbaar	  houden	  door	  
die	  terug	  te	  brengen	  tot	  langdurige	  zorg	  voor	  verstandelijke	  gehandicapten-‐	  en	  
personen	  met	  een	  psychiatrische	  stoornis	  voor	  wonen,	  zorg	  en	  service.	  	  Voor	  
de	  ouderenzorg	  wordt	  voorgesteld	  deze	  alleen	  voor	  de	  zorg	  te	  vergoeden	  uit	  
het	  AWBZ-‐	  budget.	  Voor	  het	  wonen	  en	  de	  service	  van	  ouderen	  wordt	  
voorgesteld	  die	  niet	  langer	  uit	  het	  AWBZ-‐	  budget	  te	  betalen	  maarnet	  als	  andere	  
fases	  van	  

	  

Toelichting	  Hans	  Dukker	  

Het	  merendeel	  van	  de	  toename	  in	  kosten	  van	  de	  AWBZ	  van	  €	  14	  miljard	  in	  2010	  tot	  €	  30	  
miljard	  in	  2030	  komt	  voort	  uit	  de	  ouderenzorg.	  In	  het	  verkiezingsprogramma	  verdient	  de	  
hervorming	  van	  dit	  onderdeel	  van	  de	  totale	  Gezondheidszorg	  	  zeker	  aandacht.	  

Vanouds	  worden	  door	  instellingen	  zowel	  voor	  verstandelijke	  gehandicapten	  als	  voor	  
psychiatrische	  personen	  die	  levenslang	  op	  zorg	  aangewezen	  zijn	  alle	  drie	  de	  onderdelen	  
zorg,wonen	  en	  service	  verleend.	  Juist	  omdat	  de	  woonvoorziening	  een	  wezenlijk	  onderdeel	  
vormt	  van	  de	  zorg	  en	  de	  mensen	  die	  door	  hun	  beperking	  levenslang	  afhankelijk	  zijn	  van	  de	  
zorg	  is	  het	  ongewenst	  de	  overwegingen	  die	  voor	  de	  ouderenzorg	  gelden	  ook	  op	  hen	  toe	  te	  
passen.	  Financieel	  levert	  dit	  de	  overheid	  niets	  op	  omdat	  dan	  via	  andere	  regelingen	  deze	  



mensen	  vergoedingen	  moeten	  krijgen.	  Verder	  krijgen	  de	  instellingen	  meer	  te	  maken	  met	  
meerdere	  overlegorganen	  waardoor	  de	  bureaucratie	  alleen	  maar	  toeneemt.	  

	  


