
Overzicht moties van de Noordelijke Motieschrijfmiddag 

Interne democratie en representatie regio’s 

1. Regionale vertegenwoordiging Tweede Kamer en Europese kieslijsten 

2. Regionale vertegenwoordiging Tweede Kamer en Europese kieslijsten met 

streefdoelen 

3. Ondersteuning actieve leden 

 

Gemeentelijke financiën 

4. Uitholling lokale leefbaarheid rem op kansengelijkheid 

 

Landbouw 

5. Naar een groter aanbod van Nederlands voedsel in supermarkten 

6. Veranker de kringlooplandbouw 

7. Naar een milieubijdrage op stikstof en fosfaat 

8. Inzet van een milieubijdrage voor een beloningssysteem 

9. Naar een meer divers aanbod van verdienmodellen in het landbouwonderwijs 

10. Behoud en stimuleer biologische land- en tuinbouw rond Natura2000-

gebieden 

 

  



Moties Interne democratie en representatie regio’s 

Titel motie 1: Regionale vertegenwoordiging van Tweede Kamer en Europese 

Kieslijsten 

Indiener motie: Raquel Garcia 

Woordvoerder: Vincent Sontohartono 

Constaterende dat: 

• Er voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017 van de eerste twintig kandidaten 

op de lijst er veertien kandidaten uit Randstedelijk provincies kwamen, terwijl 

er geen kandidaten werden geleverd uit vijf andere provincies en maar één 

kandidaat afkomstig was uit een dorp.   

• Van alle 25 kandidaten voor de verkiezingen voor het Europees Parlement 

2019 er zestien kandidaten uit Randstedelijk provincies kwamen. 

• Er dus een ondervertegenwoordiging is van dorpen en van de regio’s buiten 

de Randstad op de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen in 

2017 en de Europese verkiezingen in 2019. 

Overwegende dat: 

• Diversiteit belangrijk is en regionale diversiteit daar een wezenlijk onderdeel 
van is. 

• D66 zelf ook streeft om diverse en inclusieve kieslijsten samen te stellen 

• Dat door een betere vertegenwoordining van regio’s buiten de Randstad ook 
de regionale problematiek beter meegenomen kan worden. 

• Dat door een betere vertegenwoordining van regio’s buiten de Randstad D66 
ook meer aansluiting vindt bij deze regio’s en bij burgers buiten de Randstad 
als deze zich vertegenwoordigd zien op landelijk en Europees niveau 

• Dat de plaats van afkomst van de kandidaten een factor is in stemgedrag 
 

Verzoekt dat de verkiezingscommissie: 

• Regionale vertegenwoordiging expliciet opneemt in de criteria voor het 
samenstellen van landelijke en Europese kieslijsten. 

• Waar mogelijk en wenselijk een proactieve wervingscampagne op wordt gezet 
in samenwerking met de regio's en afdelingen 

  



Titel motie 2: Regionale vertegenwoordiging van Tweede Kamer en Europese 

Kieslijsten met streefdoelen 

Indiener motie: Raquel Garcia 

Woordvoerder: Vincent Sontohartono 

Constaterende dat: 

• Er voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017 van de eerste twintig kandidaten 

op de lijst er veertien kandidaten uit Randstedelijk provincies kwamen, terwijl 

er geen kandidaten werden geleverd uit vijf andere provincies en maar één 

kandidaat afkomstig was uit een dorp.   

• Van alle 25 kandidaten voor de verkiezingen voor het Europees Parlement 

2019 er zestien kandidaten uit Randstedelijk provincies kwamen. 

• Er dus een ondervertegenwoordiging is van dorpen en van de regio’s buiten 

de Randstad op de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen in 

2017 en de Europese verkiezingen in 2019. 

Overwegende dat: 

• Diversiteit belangrijk is en regionale diversiteit daar een wezenlijk onderdeel 
van is. 

• D66 zelf ook streeft om diverse en inclusieve kieslijsten samen te stellen 

• Dat door een betere vertegenwoordining van regio’s buiten de Randstad ook 
de regionale problematiek beter meegenomen kan worden. 

• Dat door een betere vertegenwoordining van regio’s buiten de Randstad D66 
ook meer aansluiting vindt bij deze regio’s en bij burgers buiten de Randstad 
als deze zich vertegenwoordigd zien op landelijk en Europees niveau 

• Dat de plaats van afkomst van de kandidaten een factor is in stemgedrag. 

• Dat diverse kieslijsten het beste nagestreefd kunnen worden met concrete 
streefdoelen.  

 

Verzoekt dat de verkiezingscommissie: 

• Regionale vertegenwoordiging expliciet opneemt in de criteria voor het 
samenstellen van landelijke en Europese kieslijsten. 

• Waar mogelijk en wenselijk een proactieve wervingscampagne op wordt gezet 
in samenwerking met de regio's en afdelingen 

• Voorgaande uitvoert met als streven dat er uit bij de eerste 30 kandidaten voor 
de Tweede Kamer kandidatenlijst ten minste één vertegenwoordiging uit elke 
provincie aanwezig is, en en dat alle provincies vertegenwoordigd zijn op de 
kandidatenllijst voor de Europese verkiezingen.  
 

  



Titel motie 3: Ondersteuning actieve leden 

Indiener: Vincent Sontohartono 

Woordvoerder: Vincent Sontohartono 

 

Constaterende dat: 

• Dat er structurele obstakels zijn voor leden uit de periferie om landelijk, of zelfs 

regionaal actief te zijn, zoals onder andere reiskosten, overnachtingen. 

• Deze obstakels vaker gelden voor leden uit de periferie en/of die een kleiner 

financieel budget hebben.  

• Deze obstakels ook gelden voor betaalde vertegenwoordigers 

• Er voor betaalde vertegenwoordigers (financiële) middelen beschikbaar zijn 

om deze kosten te overbruggen 

 

Overwegende dat:  

• Het een streven van D66 is om zoveel mogelijk mensen mee te (kunnen) laten 

doen aan het politiekproces. 

• Dit streven daarmee ook onze partijdemocratie ten goede komt.  

• Het daarmee ook verstandig is om grondvoorwaarden vanuit de partij aan te 

bieden die structurele obstakels in het participatieproces opheffen zodat meer 

leden ook kunnen bijdragen aan het besluitvormingsproces van de partij. 

• We hiermee ook meer groepen mensen en regio’s kunnen betrekken bij een 

inclusieve partij  

 

Roept op dat:  

• Het landelijk bestuur waar mogelijk en wenselijk in samenwerking met de 

afdelings- en regiobesturen zich sterk maakt om middelen ter beschikking te 

stellen zodat meer leden in staat worden gesteld om een bijdrage te leveren, 

op zowel landelijk als regionaal niveau. 

  



Motie Gemeentelijke financiën  
 
Titel motie 4: Uitholling lokale leefbaarheid rem op kansengelijkheid 
Indiener: Ernst Stam en Jeroen Koning  
Woordvoerder: Ernst Stam en Jeroen Koning  
 

Constaterende dat: 
 

• De decentralisatie van de zorg, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning 
gepaard is gegaan met een forse bezuiniging (circa 1,5 miljard euro op een 
totaal van 10,5 miljard euro) 

• Veel gemeenten door deze decentralisatie de begroting niet rond kunnen 
krijgen 

• De gemeenten moeten snijden in essentiële voorzieningen als op 
bibliotheken, sportverenigingen, zwembaden, openbaar groen en andere 
voorzieningen 

• De lokale leefbaarheid afneemt en de kansenongelijkheid toeneemt 
 

Overwegende dat: 
 

• Gemeenten door de decentralisatie en de daarmee gepaard gaande hoge 
kosten hun begrotingsautonomie dreigen te verliezen 

• De rijksoverheid het huishoudboekje keurig op orde heeft 

• De staatsschuld is gedaald tot onder de 50% van het bnp door extra 
aflossingen 

• De Nederlandse staat tegen een zeer lage (soms negatieve) rente kan lenen 
op de kapitaalmarkt 

• De Nederlandse staat zich moet inzetten voor behoud van de lokale 
leefbaarheid 

• Mensen in staat gesteld moeten worden om deel te kunnen (blijven) nemen 
aan de samenleving 
 

Verzoekt de Tweede Kamerfractie: 
 

• De begrotingsautonomie van de gemeenten te bewaken en te pleiten voor een 
gemeentelijk leefbaarheidsfonds waaruit het behoud van de lokale 
leefbaarheid financieel kan worden ondersteund.  

 

  



Moties Landbouw 

Titel motie 5: Naar een groter aanbod van Nederlands voedsel in supermarkten 

Indiener: Arjan de Boer 

Woordvoerder: Arjan de Boer 

 

Constaterende dat: 

 

• Nederland zelfvoorzienend kan zijn qua voedselproductie aangezien 70% van 

de Nederlandse landbouwproducten geëxporteerd wordt.  

• Echter nog aanzienlijke hoeveelheden voedselproducten in supermarkten 

geïmporteerd worden.  

• Grondgebonden landbouwproductie ervoor kan zorgen dat verliezen in 

kringlopen geminimaliseerd worden.  

• LTO reeds doelstellingen voor de grondgebonden landbouwproductie heeft 

geformuleerd voor 2025. 

 

Overwegende dat: 

 

• Het stapsgewijs in de tijd verhogen van het aanbod in supermarkten van 

voedselproducten geproduceerd met grondstoffen van Nederlandse bodem, 

ervoor zorgt dat de Nederlandse landbouw meer gericht raakt op de 

binnenlandse markt. 

• Hiermee de landbouwproductie in Nederland meer grondgebonden wordt en 

daardoor het overschot van stikstof en fosfaat wordt teruggedrongen.  

• Een groter aanbod van producten uit de Nederlandse landbouw zorgt voor 

een grotere variatie in onderscheidende kwaliteitsproducten en een betere 

prijs die de boeren krijgen voor hun producten.  

 

Spreekt uit dat: 

• De Tweede Kamerfractie een model voor supermarkten in Nederland opstelt 

om het aandeel voedselproducten van Nederlandse bodem dat zij in hun 

schappen aanbieden stapsgewijs in de tijd toe te laten nemen.  

  



Titel motie 6: Veranker de kringlooplandbouw 

Indiener: Arjan de Boer 

Woordvoerder: Arjan de Boer 

Constaterende dat: 

• We steeds vaker worden geconfronteerd met schaarse productiemiddelen in 

de landbouw en we daardoor genoodzaakt zijn deze steeds doelmatiger in te 

moeten zetten wil de wereldbevolking zich blijven voeden.  

• Boeren daardoor tenminste dezelfde financiële marge moeten creëren met 

een lagere input van stikstof en fosfaat.  

• We met de huidige landbouwproductie veel stikstof en fosfaat verliezen die 

onder andere terechtkomt in kwetsbare natuurgebieden.  

Overwegende dat: 

• De kringlooplandbouw de fosfaat- en stikstofverliezen kan reduceren door het 

sluiten van deze kringlopen. 

• Grondgebonden landbouw helpt bij het sluiten van kringlopen door zoveel 

mogelijk veevoer van eigen land te produceren met zo weinig mogelijk input 

bemesting en veevoer van buitenaf aan te voeren.  

• LTO reeds doelstellingen heeft geformuleerd voor 2025 voor grondgebonden 

landbouw.  

• Een techniek zoals bioraffinage van tal van primaire stromen en reststromen 

ervoor zorgt dat dieren zo doelmatig mogelijk veevoeder omzetten in eigen 

eiwitten.  

Spreekt uit dat: 

• De Tweede Kamerfractie kwantitatieve doelstellingen formuleert voor het 

terugdringen van de stikstof- en fosfaatoverschotten en de uitstoot van 

broeikasgassen uit de landbouwsector.  

• Daarbij formuleert dat de hoeveelheid voedsel- en voederconsumptie niet 

groter is dan 150% van de hoeveelheid die binnen een straal van 20km 

geproduceerd wordt en dat de geproduceerde mest tevens binnen deze straal 

geplaatst kan worden.  

• Tot slot ook een plan opstelt om de hiermee samenhangende 

voedselconversie te verbeteren door de inzet van bioraffinage en hiermee 

rekening te houden in de keuze van veevoedergrondstoffen. 

  



Titel motie 7: Naar een milieubijdrage op stikstof en fosfaat 

Indiener: Arjan de Boer 

Woordvoerder: Arjan de Boer 

Constaterende dat: 

• Nederland tweede exporteur van hoogkwalitatieve landbouwproducten is door 

een grote concentratie van intensieve landbouwactiviteit.  

• Deze positie is onder meer opgebouwd door het gebruik van kunstmest en de 

import van veevoeder.  

• Dit leidt tot een overschot van fosfaat en stikstof in het milieu en dit komt 

terecht in onder andere kwetsbaar natuurgebied. 

• We wereldwijd doelmatiger om moeten gaan met stikstof, fosfaat en andere 

mineralen voor een duurzame voedselproductie.  

Overwegende dat: 

• Een milieubijdrage op stikstof en fosfaat leidt tot een lager gebruik van 

kunstmest, minder import van veevoeder en stimuleert hergebruik van stikstof 

en fosfaat.  

• Deze milieubijdrage ervoor zorgt dat de landbouwsector of minder exporteert 

en/of doelmatiger met stikstof en fosfaat omgaat.  

Spreekt uit dat: 

• De Tweede Kamerfractie zich inspant voor een incrementele milieubijdrage op 

op stikstof, fosfaat en veevoeder dat wordt geïmporteerd van buiten Europa en 

op eerst aangekochte en gebruikte kunstmest.  

  



Titel motie 8: Inzet van een milieubijdrage voor een beloningssysteem 

Indiener: Arjan de Boer 

Woordvoerder: Arjan de Boer 

Constaterende dat: 

• Nederland tweede exporteur van landbouwproducten is door een grote 

concentratie van hoogkwalitatieve intensieve landbouwactiviteit.  

• Deze positie is onder meer opgebouwd door het gebruik van kunstmest en de 

import van veevoeder.  

• Dit leidt tot een overschot van fosfaat en stikstof in het milieu en dit komt 

terecht in onder andere kwetsbaar natuurgebied. 

• We doelmatiger om moeten gaan met stikstof, fosfaat en andere mineralen, 

we stank moeten reduceren, diervriendelijker moeten produceren en de 

diergezondheid en humane gezondheid moeten verbeteren voor een 

duurzamere voedselproductie. 

Overwegende dat: 

• Een milieubijdrage op stikstof en fosfaat doelmatiger gebruik van deze 

mineralen tot gevolg heeft in de sector.  

• Een milieubijdrage mogelijk beter betaald kan worden door grotere en 

intensieve bedrijven dan door kleinere en extensievere bedrijven.  

• Een beloningssysteem ervoor kan zorgen dat kleinere bedrijven investeringen 

in een doelmatiger gebruik van mineralen beter kunnen betalen.  

• Als het beloningssysteem gefinancierd wordt vanuit een milieubijdrage op 

stikstof en fosfaat dit ervoor zorgt dat het geld binnen de sector blijft. 

Spreekt uit dat: 

• De Tweede Kamerfractie een onderzoek instelt om de mogelijkheden van een 

beloningssysteem voor doelmatig gebruik van stikstof, fosfaat en andere 

mineralen op te zetten.  

• Hierbij onderzocht wordt of dit beloningssysteem gefinancierd kan worden 

vanuit een milieubijdrage op stikstof en fosfaat.  

  



Titel motie 9: Naar een meer divers aanbod van verdienmodellen in het 

landbouwonderwijs  

Indiener: Arjan de Boer 

Woordvoerder: Arjan de Boer 

 

Constaterende dat: 

 

• Van de 55.000 boerenbedrijven in Nederland zijn er 25.000 in handen van 

boeren ouder dan 55 jaar, hiervan hebben 15.000 geen opvolger bleek al uit 

cijfers van het CBS in 2016.  

• De huidige verdienmodellen in de landbouw onder druk staan vanwege een 

lage prijs voor de producten enerzijds en een hoge kostprijs anderzijds.  

• De Nederlandse landbouw voor grote uitdagingen staat om fosfaat- en 

stikstofoverschotten en de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, om 

gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen te verminderen, om de 

kwaliteit van de bodem te verbeteren, diervriendelijker te werken en tot slot de 

menselijke en dierlijke gezondheid te waarborgen. 

• Deze uitdagingen vragen om onorthodoxe en/of innovatieve investeringen van 

de boer terwijl de boer deze niet kan doorbelasten in de verkoopprijs voor 

zijn/haar producten.  

Overwegende dat: 

 

• De huidige situatie in de Nederlandse landbouw vraagt om opvolgers die 

worden geschoold in nieuwe verdienmodellen.  

• Er echter in het huidige landbouwonderwijs voornamelijk aandacht wordt 

besteed aan schaalvergroting en bulkproductie als verdienmodel en 

nauwelijks aan andere verdienmodellen.  

Spreekt uit dat: 

 

• De Tweede Kamerfractie de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit 

opdraagt zich in te spannen om aantoonbaar meer verdienmodellen op te 

nemen in het curriculum van het landbouwonderwijs op alle niveaus. 

 

  



Titel motie 10: Behoud en stimuleer biologische land- en tuinbouw rond 

Natura2000-gebieden 

Indiener: Jurgen Elshof 

Woordvoerder: Jurgen Elshof 

  
Constaterende dat: 
 

•         De biologische land- en tuinbouw al decennialang een duurzame en een 
op sluitende kringloop gerichte vorm van landbouw en voedselproductie is. 

•         Boeren en tuinders beschikken over veel ervaring, kennis en inzicht op het 
gebied van extensieve en natuur-inclusieve kringlooplandbouw. 

•         De stikstof emissies per hectare in de biologische landbouw duidelijk lager 
zijn dan bij de traditionele bedrijven. 

•         In de huidige voorstellen en regelgeving geen onderscheid wordt gemaakt 
in het type landbouwbedrijven. 
 

Overwegende dat: 
 

•         Veel betrokkenen in de biologische land- en tuinbouw vrezen dat er enkel 
generieke maatregelen komen voor landbouwbedrijven in de omgeving van 
natuurgebieden. 

•         Het vertrouwen van financiers hierdoor daalt zodat het voortbestaan van 
dergelijke biologische bedrijven sterkt daalt en de bedrijfsvoering en -
opvolging negatief beïnvloedt. 

•         Dat biologische landbouwbedrijven op functionele plekken in of rond 
Natura 2000 gebieden op dit moment al hun ontwikkeling “on hold” hebben 
gezet, en zo andere taken zoals natuurbeheer,  stimuleren weidevogelstand, 
herstel van biodiversiteit en bewaken kwaliteit van grond- en 
oppervlaktewater, ook onder druk komen dan wel op slot staan. 
 

Spreekt uit dat: 
 

•         De Tweede Kamerfractie niet akkoord gaat met enkel generieke 
maatregelen over de landbouw maar onderscheid maakt tussen intensieve 
traditionele landbouw en biologische land- en tuinbouw en biologische land- 
en tuinbouwbedrijven in of rond Natura 2000 gebieden stimuleert. 

 

 

 


