ACTUELE MOTIES 152E ALGEMENE
VERGADERING
U kunt tot dinsdag 23 november 2021 12:00 uur met dit formulier een actuele motie indienen
bij Verenigingszaken, via vereniging@vvd.nl.

Ingediend door: Mirjam Nelisse, Jan Veerenhuis, Erik Kobes, Corné van het Laar, Robin
Kersbergen, Ad Lagas, Jannie van de Groep, Michiel Peters, Aad de Kool, Michael
Goedegebuure, Reinier Geerligs, Marten Hilbrands, Monique de Vos Verwaijen, Lars
Roobol, René de Vries, Bart van de Hulsbeek, Colinda Weterings, Rineke Valk, Erik
Mandersloot, Evert Blauwendraad, Marc Geerlings, Rodney Schinkel, Haitske van de Linde,
Janneke Snijder Hazelhoff, Arno Meijerman, Nynke Zwaga, Dolf Vink, Xander Nouwen,
Ricardo Hulsing, Henk Brink, Karin Zwaan, Johan Moes, Stefan te Selle, Jos van Arkel, Willy
Westenenk, Sjors Krebbeks, Henk Veltkamp, Sietse Derks, Pieter Brooijmans, fractie VVD
Drenthe, Bart Millenaar, Gert Brommer, Joke Osinga, Andries Magre, Karin Nammensma
Toelichting ter vergadering wordt gegeven door: Mirjam Nelisse

Tekst (kernmotie kan maximaal 100 woorden bevatten)
“Voor de landbouw stimuleren we innovatieve methoden die ruimte efficiënt gebruiken en
emissies bij de productie omlaag brengen. Zo kan Nederland met trots een florerende
agrarische sector behouden en wereldleider blijven op het gebied van efficiënte productie”,
aldus het VVD-verkiezingsprogramma. Nu de formatie nog bezig is, is dit de gelegenheid om
de innovatieve methoden voor stikstofreductie onderdeel van het regeerakkoord te maken.
Deze kans mogen we niet laten lopen.

Toelichting
De reductie van onze stikstofuitstoot is belangrijk voor de verbetering voor de natuur, maar
ook om woningen en wegen te kunnen aanleggen. Voordat we overwegen om tientallen
miljoenen te steken in het uitkopen van boeren, en daarmee onze afhankelijkheid van
geïmporteerd voedsel nog verder te vergroten, zou de eerste stap moeten zijn om met
innovatieve methoden de stikstof bij de bron te reduceren. Bijvoorbeeld door de vorming van
stikstof te voorkomen of door scheiding de uitstoot van stikstof te verminderen. Investeringen

in die innovatieve methoden zijn veel effectiever dan de uitkoop van boeren. De VVD pleit al
jaren voor innovatie in plaats van opkoop of onteigening, denk hierbij aan de aangenomen
motie van het lid Lodders over de gezant innovatie. Innovatie heeft zich al in de praktijk
bewezen. Echter zijn er nog twijfels onder de andere twee mogelijke regeringspartners, CU
en D66.
Als extra steun in de rug roepen de leden van de VVD de onderhandelaars vanuit de fractie
op om deze kans niet voorbij te laten gaan en de innovatieve methoden voor stikstofreductie
onderdeel te laten zijn van het nieuwe coalitieakkoord.

ACTUELE MOTIES 152E ALGEMENE
VERGADERING
U kunt tot dinsdag 23 november 2021 12:00 uur met dit formulier een actuele motie indienen bij
Verenigingszaken, via vereniging@vvd.nl.
Ingediend door: Joost Nijhuis, Jan Veerenhuis, Reinier Geerligs, Ewout Klok, Lizette Visscher,
Monique De
Vos-Verwaaijen, Richard de Ruijter, Bart Bisschop, René Kreeft, Jan Gerritsen, Martin Hilbrands,
Anette
Dekker, Robbin Hutte, Esther Voet,
Toelichting ter vergadering wordt gegeven door: Joost Nijhuis
Tekst (kernmotie kan maximaal 100 woorden bevatten)
Quo Vadis VVD? Daarom roepen we op tot een extra fysieke ALV (zodra
mogelijk).
Door de huidige netwerkstructuur zijn veel leden niet meer betrokken, gaat hun
stem
verloren, wordt hun mening niet meer gehoord. De afstand tussen de Haagse
politiek
en leden is te groot.
Daarnaast is de herkenbaarheid van standpunten van onze TK
vertegenwoordigers te
klein.
Hoe lossen we dit op? Veelgehoorde vragen zijn ook: is ons doel de grootste
partij
zijn, of ons verkiezingsprogramma verwezenlijken? Varen we het liefst de koers
van
de dag, of laten we ons (weer) leiden vanuit liberale kernwaarden? Wezenlijke
vragen
verdienen wezenlijke antwoorden.
Toelichting
De ondertekenaars van deze motie hebben het beste voor met de VVD, de partij
van
het het liberalisme, het vrije geluid. Wat ook betekent dat we intern de discussie
aan
moeten durven gaan hoe we het beter kunnen doen, hoe we onze leden weer
betrokken krijgen, de VVD politiek weer herkenbaar liberaal wordt. Daartoe
hebben
wij een brief geschreven, als aanhangsel bij deze motie. De tekst daarvan treft u
hieronder aan:
Geachte VVD Tweede Kamer fractie, geacht HoofdBestuur, geachte leden,
Hoe het was
Van oudsher zijn er vaste thema's, waar de VVD op herkenbaar was, waar de VVD groot
mee is
geworden. Denk aan werk en inkomen, aan veiligheid, aan mobiliteit, aan asiel, aan
immigratie
en vooral aan de bescherming van de vrijheid. Dit herkenbare geluid werd vertolkt door
zichtbare en sterke Kamerleden, en last but not least door leiders met een herkenbaar
liberaal
profiel. Denk hierbij aan Hans Wiegel, Frits Bolkestein en Mark Rutte.
De VVD van Mark Rutte kwam van ver. In 2009 stond de VVD nog in het oog van de
storm, de
interne breuklijnen waren nog niet geheeld en de peilingen ondermaats. In alle rust werd

evenwel gebouwd aan een nieuwe VVD, met een krachtige en een frisse leider en back
tot the
roots; een herkenbaar liberaal profiel. Tijdens de landelijke verkiezingen van 2010 plukte
de
VVD hiervan de vruchten en werd voor het eerst de grootste van het land. Vanaf dat
moment
begon de landelijke VVD aan een triomftocht, ongeacht de stand van het land. Nu (ruim
11
jaar later) staat de VVD nog fier bovenaan.
Een puike prestatie voor onze VVD, waar wij met ons allen erg trots op mogen zijn. Maar,
we
moeten ons wel afvragen, hoe gaat de VVD verder? Hoe stevig is onze basis, waar staan
we
(nog) voor?
Is de macht het doel of het middel?
In het streven de grootste partij te worden en te blijven, zien steeds meer leden hoe de
landelijke VVD op afstand van haar leden komt te staan. De leden die gekozen hebben
voor
een liberale partij, zien diezelfde liberale uitgangspunten, het fundament van onze partij,
nauwelijks terug in de koers van de landelijke VVD.
Een proces dat al een tijdje gaande is. Deze vervreemding werd pas goed zichtbaar
tijdens de
recente algemene beschouwingen; De reacties in de pers, op de bijdrage van de VVD in
het
debat, waren niet mals: “de VVD in de uitverkoop”. En dat gevoel bekroop ons als leden
ook,
toen wij zagen hoe de VVD, met 1 miljard in de hand, al ware het spiegeltjes en
kraaltjes,
steun voor de begroting probeerde te vinden. De standpunten van de VVD, vanuit ons
eigen
verkiezingsprogramma, kwamen niet aan bod. Was dat een teken aan de wand?
Ons verkiezingsprogramma, de composiet op ons ideologisch fundament, vastgesteld
door de
leden en gewaardeerd door de kiezers dreigt te versloffen. Af en toe horen, wij als het
gaat om
bijvoorbeeld de EU, immigratie, asiel en veiligheid, ferme taal, die veel bijval kende
onder
leden en electoraat. Tegelijkertijd kunnen we helaas niet anders dan constateren, dat
deze
ferme uitspraken nooit zijn gevolgd door daadwerkelijke acties, die recht doen aan de
zorgen
onder onze leden en het land. Ferme woorden werden geen wetgeving, oftewel; ons
verkiezingsprogramma dreigt een papieren tijden te blijven.
Want het is nog maar de vraag welke wetgeving er komt, om bijvoorbeeld de
ongebreidelde
asielstroom, de woningcrisis en het veranderende klimaat op een liberale manier het
hoofd te
bieden. De VVD houdt zich opvallend stil, terwijl de geest van het nieuwe leiderschap van
D66
dominant rondwaart in de formatie. Dreigt de VVD als grootste partij niet te veel in te
leveren
op ons verkiezingsprogramma?
Nadat de PvdA haar ideologische veren had afgeschud, is zij verworden tot een partij in
de
marge. Het CDA is haar van oorsprong conservatieve identiteit verloren en is verworden
tot

watertrappelende partij net boven de kiesdrempel. Loopt de VVD op den duur, bij gebrek
aan
liberale identiteit, niet ook groot gevaar te verworden tot een marginale partij? Als
ideologische
uitgangspunten van de VVD, onze liberale waarden, niet terug te vinden zijn in
herkenbare
politiek, waar staan wij dan nog voor?
De VVD als partij
Waar zijn onze leden gebleven? Wij hebben in 2021 25.000 leden, 2.000 meer dan het
jaar
daarvoor, maar nog altijd 12.000 minder dan in 2011, (afgeronde getallen, op basis van
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen).
De afname van ons ledenbestand is tijdelijk tot stilstand gebracht door de verlaagde
contributie voor nieuwe leden. Dit terwijl leden die we kwijtraken, vaak zeer lang lid zijn
geweest, zich hebben ingespannen voor onze partij. We zijn blij met alle leden die bij ons
blijven, we zijn blij met alle nieuwe leden. Wel dient de vraag gesteld te worden, waarom
stoppen al die duizenden leden? Wat maakt dat de trouwe achterban weg loopt?
Wij claimen niet de wijsheid in pacht te hebben, wel horen wij als gewone leden, van
onze
gewone leden, dat de teleurstelling overheerst. Teleurstelling, omdat door de opschaling
binnen de VVD, veel leden zich niet meer thuis voelen bij hun nieuw gevormde lokale
netwerk.
Het is te grootschalig, er is geen nestwarmte, hun stem wordt niet meer gehoord. Hoe
kunnen
we de lokale netwerken kleinschaliger en levensvatbaar maken, kortom, meer maatwerk
en zo
de betrokkenheid van de leden vergroten?
Teleurstelling omdat men zich niet meer herkent in het profiel en handelen van de
landelijke
VVD. En de zorgen van de leden, die zij via hun lokale netwerken niet meer kwijt kunnen
zijn
herkenbaarheid, inhoud en de “Haagse stolp”.
Hoe ziet de balans er uit, na meer dan 10 jaar regeringsdeelname als grootste partij?
Wat
heeft het ons opgeleverd op het gebied van asiel, defensie (de 2%norm) immigratie? Wat
heeft
de VVD bereikt aangaande van deregulering, ondernemersklimaat, landbouw,
leefbaarheid van
het platteland? Waar staat de VVD nog voor bij bescherming van de vrijheid van
meningsuiting, bij handhaving van de rechtsorde? Hoe zijn onze liberale kernwaarden
vertaalt
in bovengenoemde en andere belangrijke thema's? Het zijn fundamentele vragen, die
gesteld
moeten worden.
En nu?
Liberalen zijn van nature vooruitgangsoptimisten; voor de structurele en culturele
problemen
van de VVD, van onze partij, zijn oplossingen. Maar, die moeten dan wel bespreekbaar
worden.
Willen we op inhoud weer herkenbaar worden voor onze leden en voor de liberale kiezer,
zullen
we ook meer daadkracht laten zien, die recht doet aan wat onze leden in ons
verkiezingsprogramma hebben vastgesteld.
Willen we onze leden behouden, dan moeten we onze leden betrokken houden. Dat
begint
lokaal, met een afdeling op maat.
Al dit betekent, dat de VVD dichterbij haar ideologische fundament, het klassiek liberale

gedachtegoed, moet komen; meer invulling moet geven aan ons verkiezingsprogramma.
Ons
mooie land is te kostbaar om het over te laten aan populisten aan zowel de linker- en de
rechterzijde. We hebben nog een wereld te winnen.
Tenslotte:
Het recente artikel in de Elsevier “De VVD van Frits Bolkestein is morsdood”, zou ons
allen
sterk tot nadenken moeten stemmen.
De ondertekenaars van dit schrijven zijn allemaal liberalen, leden van de VVD, die het
beste
voor hebben met onze partij en ons land.
We hebben nu, meer dan ooit, een VVD nodig, die ook daadwerkelijk doet wat ze belooft.
Dit schrijven is ervoor gedacht om bij een speciaal daartoe ingelaste ALV, een aantal
zaken op
de agenda te zetten hoe we nu als partij omgaan met de problemen waar onze gewone
leden
tegen aan lopen.

ACTUELE MOTIE 152E ALGEMENE
VERGADERING
U kunt tot dinsdag 23 november 2021 12:00 uur met dit formulier een actuele motie indienen
bij Verenigingszaken, via vereniging@vvd.nl.

Ingediend door: Hans Botter, Gert Brommer, Janny Bijlstra, Annette Dekker, Erik Dirksen,
Henk van Dragt, Bart Drenth, Jan de Graaf, Reinier Geerligs, Jan Gerritsen, Ewout Klok, Erik
Kobes, Ad Lagas, Marten Hilbrands, Robbin Hutten, Corné van het Laar, Leon van Noort,
John van der Rhee, Richard de Ruiter, Paul Slettenhaar, Richard Smits, Erik Terpstra, Jan
Veerenhuis, Ruben Vis, Monique de Vos Verwaijen, Tom de Zeeuw, Hans van Zetten
Toelichting ter vergadering wordt gegeven door: Marten Hilbrands
Tekst (kernmotie kan maximaal 100 woorden bevatten)
Constaterende dat voor Nederland, de Minister-President in 2014 de “Wales pledge” heeft
getekend met daarin de opdracht om binnen 10 jaar het defensiebudget toe te laten groeien
naar 2% GDP,
constaterende, dat we die groei naar 2% niet waarmaken,
constaterende, dat de Commandant der Strijdkrachten heeft aangegeven, dat minimaal 4
miljard Euro nodig is voor de inzetbaarheid van de Krijgsmacht,
constaterende, dat de huidige minister van Defensie, Henk Kamp, de formerende partijen
heeft opgeroepen om minimaal 4 miljard Euro structureel te reserveren voor Defensie,
overwegende, dat de veiligheid in binnen- en buitenland eerder verslechtert dan verbetert,
Roept de VVD fractie op om in de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie minimaal 4
miljard Euro structureel bovenop het huidige defensiebudget te reserveren. Beseffend dat
voor het behalen van de 2% NAVO norm minimaal 5 miljard Euro nodig zal zijn.

Toelichting
De VVD is (was?) de Defensiepartij. Defensie en de veiligheid van de staat zijn kerntaken
van een de overheid. De veiligheid in de wereld wordt steeds onzekerder. Daarbij zien we
dat andere landen maar ook niet-statelijke actoren zich steeds duidelijker manifesteren in het
creëren van een onstabiele en onveilige wereld. Binnen de geo-politiek is diplomatie het
middel bij uitstek om geschillen op te lossen. Maar zoals Theodore Roosevelt al aangaf:
“speak softly and carry a big stick; you will go far.” We moeten helaas concluderen dat
Nederland vooral bezig is met een big mouth en een very small stick. We moeten dan ook
niet verbaasd zijn dat de rol van Nederland binnen de verschillende gremia er steeds minder
toe gaat doen. Beseffend dat bijna alle landen van de Europese Unie wanbetalers zijn t.a.v.
de Wales pledge kunnen we constateren dat ook de Europese Unie als geo-politieke speler
er steeds minder toe gaat doen.

Mocht de VVD uiteindelijk, onverhoopt, toch meegaan met een akkoord waar niet die
minimale 4 miljard euro extra budget voor defensie wordt geregeld, laat het dan geen
verrassing zijn dat er een stevige reorganisatie van defensie zal moeten plaats vinden om
inzetbaarheid te garanderen. De realiteit zal dan zijn dat we afscheid moeten gaan nemen
van een van de krijgsmachtdelen van defensie. Alleen op die manier zal de gereedstelling en
inzetbaarheid van de overgebleven krijgsmachtdelen gewaarborgd kunnen worden. En dat
voor de 16e economie van de wereld, die voor haar economie afhankelijk is van
wereldhandel !

ACTUELE MOTIES 152E ALGEMENE
VERGADERING
U kunt tot dinsdag 23 november 2021 12:00 uur met dit formulier een actuele motie indienen
bij Verenigingszaken, via vereniging@vvd.nl.

Ingediend door: Annette Dekker, Erik Dirksen, Adam Esmael, Judy Frijling, Jan Gerritsen,
Martin Hilbrands, Robbin Hutten, Ewout Klok, René Kreeft, Leon van Noort, Richard de
Ruiter, Jan Veerenhuis, Monique Vos Verwaijen, Lizette Visscher, Esther Voet
Toelichting ter vergadering wordt gegeven door: Adam Esmael

Tekst (kernmotie kan maximaal 100 woorden bevatten)

Het VVD verkiezingsprogramma zoals vastgesteld door de leden is uitgangspunt van
de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord.
Migratie is daarin een hoofdthema. Er komen inmiddels 1500 asielzoekers per dag
Nederland binnen. Evenhoog als in 2015. Er zijn crisismaatregelen nodig.
Het verkiezingsprogramma is daar duidelijk over: Voorbereiden van
crisismaatregelen, zoals een mini-Schengen of opschorting van het recht op
asiel in Nederland.Strafbaarstelling van illegaal verblijf of het faciliteren daarvan, en
van het ophalen van migranten
door NGOs.
Leden spreken uit dat het verkiezingsprogramma leidend is voor de
onderhandelingen, en dat de huidige asielinstroom niet houdbaar is.

Toelichting

Het VVD verkiezingsprogramma dient leidend te zijn voor de onderhandelingen.
Migratie is een hoofdthema. Er is een nieuwe migratiecrisis. De instroom is
onhoudbaar. Er is een tekort aan woningen en de kosten lopen op. Nederland kan
niet een onevenredig aantal asielzoekers opnemen. Onze voorzieningen lokken uit
dat Nederland uitgekozen wordt om naar toe te migreren.

ACTUELE MOTIES 152E ALGEMENE
VERGADERING
U kunt tot dinsdag 23 november 2021 12:00 uur met dit formulier een actuele motie indienen
bij Verenigingszaken, via vereniging@vvd.nl.

Ingediend door: Bart-Jan van den Bergh, Hans Botter, Janny, Bijlstra, Henk van Dragt,
Annette Dekker, Erik Dirksen, Adam Esmael, Judy Frijling, Reinier Geerligs, Jan Gerritsen,
Martin Hilbrands, Niels Hunck, Robin Hutten, Robin Kersbergen, Erik Kobes, Ewout Klok,
René Kreeft, Corné van het Laar, Ad Lagas, Arno Meijerman, Luciano Duran Morales,
Mirjam Nelisse, Leon van Noort, Andrea van der Ploeg, Joris Poffers, Bertjan Potter van
Loon, Joyce Potter van Loon, Rogier Potter van Loon, Wilko Pels, Lars Roobol, Richard de
Ruiter, Richard Smits, Erik Terpstra, Jan Veerenhuis, Monique Vos Verwaijen, Lizette
Visscher, Sebastiaan Vliegen, Esther Voet, Marco Wiesehahn
Toelichting ter vergadering wordt gegeven door: Robin Kersbergen

Tekst (kernmotie kan maximaal 100 woorden bevatten)
“Investeren in doordachte duurzaamheid is nodig voor strategische onafhankelijkheid.
Kernenergie is daarbij onmisbaar”, aldus het VVD-verkiezingsprogramma. Nu de formatie
nog bezig is, is dit de gelegenheid om de bouw van nieuwe kerncentrales onderdeel van het
regeerakkoord te maken. Deze kans mogen we niet laten lopen.

Toelichting
Zoals gezegd is kernenergie onmisbaar om de klimaatdoelstellingen te behalen. Naast dat
het schoon, veilig en innovatief is, werkt dit ook stabiliserend op de energieprijs omdat het
leveringszekerheid creëert. Tevens maakt dit ons minder afhankelijk van Russisch aardgas,
vermindert het de uitgaven die we voor de ombouw van ons stroomnet moeten doen en last
but not least, het neemt weinig ruimte in, dit in tegenstelling tot windparken en zonneweides.
De VVD heeft zich al jaren ingespannen om de geesten rijp te maken voor kernenergie, denk
hierbij aan de aangenomen motie van het lid Dijkhoff voor een marktconsultatie. Evenals de
oproep van de VVD; “als je meent dat je in 2050 eigen stroom wilt opwekken, heb je
kernenergie nodig”. Gelet op het bovenstaande doet het ons daarom deugd om via de pers

te vernemen dat extra kerncentrales nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te gaan behalen.
Echter zijn er nog twijfels onder de andere twee mogelijke regeringspartners, CU en D66.
Als extra steun in de rug roepen de leden van de VVD de onderhandelaars vanuit de fractie
op om deze kans niet voorbij te laten gaan en de bouw van nieuwe kerncentrales onderdeel
te laten zijn van het nieuwe coalitieakkoord

ACTUELE MOTIES 152E ALGEMENE
VERGADERING
U kunt tot dinsdag 23 november 2021 12:00 uur met dit formulier een actuele motie indienen
bij Verenigingszaken, via vereniging@vvd.nl.

Ingediend door: Annette Dekker, Erik Dirksen, Adam Esmael, Judith Frijling, Reinier
Geerligs, Jan Gerritsen, Martin Hilbrands, Robin Hutten, Ewout Klok, René Kreeft, Leon van
Noort, Richard de Ruiter, Paul Slettenhaar, Jan Veerenhuis, Monique Vos Verwaijen, Lizette
Visscher, Esther Voet
Toelichting ter vergadering wordt gegeven door: Adam Esmael

Tekst (kernmotie kan maximaal 100 woorden bevatten)

Het VVD verkiezingsprogramma zoals vastgesteld door de leden moet uitgangspunt
van de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord.
Migratie is daarin een hoofdthema. Er is een addendum geschreven, door de VVD,
dat in de trein verloren is door de onderhandelaar van de ChristenUnie.
In dat addendum is ons verkiezingsprogramma niet herkenbaar.
Leden spreken uit dat het verkiezingsprogramma leidend blijft voor de
onderhandelingen, en dat de huidige asielinstroom niet houdbaar is.
Leden spreken uit dat gezien het voorgaande, de asielparagraaf vooraf ter
goedkeuring voorgelegd wordt aan de leden.

Toelichting

Het VVD verkiezingsprogramma dient leidend te zijn voor de onderhandelingen.
Migratie is een hoofdthema. Er is een nieuwe migratiecrisis. De instroom is
onhoudbaar. Er is een tekort aan woningen en de kosten lopen op. Nederland kan
niet een onevenredig aantal asielzoekers opnemen. Onze voorzieningen lokken uit
dat Nederland uitgekozen wordt om naar toe te migreren. Ons
verkiezingsprogramma anticipeert op deze problematiek en dient leidend te zijn voor
de onderhandelingen.

ACTUELE MOTIES 152E ALGEMENE
VERGADERING
U kunt tot dinsdag 23 november 2021 12:00 uur met dit formulier een actuele motie indienen
bij Verenigingszaken, via vereniging@vvd.nl.

Ingediend door: Annette Dekker, Erik Dirksen, Ronnie Eisenmann, Reinier Geerligs, Jan
Gerritsen, Marten Hilbrands, Robin Hutten, Ewout Klok, René Kreeft, Leon van Noort,
Richard de Ruiter, Jan Veerenhuis, Monique Vos Verwaijen, Lizette Visscher, Esther Voet,
Marco Wiesehahn
Toelichting ter vergadering wordt gegeven door: Marten Hilbrands
Tekst (kernmotie kan maximaal 100 woorden bevatten)
Het VVD verkiezingsprogramma zoals vastgesteld door de leden is uitgangspunt
van de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord.
De leden van de VVD moeten er op kunnen vertrouwen dat ons
verkiezingsprogramma basis is voor de VVD onderhandelingsinzet bij het
regeerakkoord. Onderhandelaars moeten dus voordat de onderhandelingen
beginnen geen nieuwe uitgangspositie opstellen zonder dat de leden daar van op
de hoogte zijn.

Toelichting

Standpunten van de VVD, van ons verkiezingsprogramma, Daar onderhandel je
over, die geef je niet vooraf weg. Hierover dient verantwoording te worden afgelegd
aan de leden, die het verkiezingsprogramma hebben vastgesteld.

ACTUELE MOTIES 152E ALGEMENE
VERGADERING
U kunt tot dinsdag 23 november 2021 12:00 uur met dit formulier een actuele motie indienen
bij Verenigingszaken, via vereniging@vvd.nl.

Ingediend door: Annette Dekker, Erik Dirksen, Ronnie Eisenmann, Reinier Geerligs, Jan
Gerritsen, Ewout Klok, Marten Hilbrands, Robbin Hutten, René Kreeft, Leon van Noort,
Richard de Ruiter, Monique Vos Verwaijen, Jan Veerenhuis, Lizette Visscher, Esther Voet
Toelichting ter vergadering wordt gegeven door: Marten Hilbrands
Tekst (kernmotie kan maximaal 100 woorden bevatten)

Het VVD verkiezingsprogramma zoals vastgesteld door de leden moet uitgangspunt
van de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord.
Migratie is daarin een hoofdthema. Er is een addendum geschreven, over migratie,
door de VVD onderhandelaars, dat in de trein verloren is door de onderhandelaar
van de ChristenUnie.
In dat addendum is ons verkiezingsprogramma niet herkenbaar.
Leden spreken hun verontrusting uit over het vooraf weggeven van essentiële
onderdelen van het door de leden vastgestelde verkiezingsprogramma van de VVD

Toelichting

Het VVD verkiezingsprogramma dient leidend te zijn voor de onderhandelingen.
Migratie is een hoofdthema.

ACTUELE MOTIES 152E ALGEMENE
VERGADERING
U kunt tot dinsdag 23 november 2021 12:00 uur met dit formulier een actuele motie indienen
bij Verenigingszaken, via vereniging@vvd.nl.
Ingediend door: Wilko Pels e.a
NMR
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3
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5
6
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9
10
11
12
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15
16

Naam
Wilko Pels
Lars Roobol
Hans Bruijn
Eddy Meyer
Ad Lagas
Paul Slettenhaar
Frank Verveld
Reinier Geerligs
Marten Hilbrands
Robin Kersbergen
Leon van Noort
John van de Rhee
Jan Veerenhuis
Monique de Vos-Verwaijen

Woonplaats
Amsterdam
Alkmaar
Amsterdam
Amsterdam
Ommen
Castricum
Bloemendaal
Rijsen –Holten
Ouderkerk aan de Amstel
Bodegraven
Barendrecht
Alkmaar
Twenterand

VVD-lidnummer
2125533
2223992
1984782
1401459

Toelichting ter vergadering wordt gegeven door: Wilko Pels
Tekst (kernmotie
Gooi nooit je oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt. Om te voorkomen dat er
problemen ontstaan door plotselinge tekorten of onverwacht koud weer, mag bestaande
infrastructuur zoals een gascentrale of lokaal gasnet pas worden gesloopt / buiten gebruik
gesteld als er alternatieve infrastructuur is aangelegd waardoor energie tekorten worden
vermeden. Zo behoud je draagvlak voor de energietransitie.
De klimaatambities worden steeds opgehoogd, bv. 55% vermindering van CO2 uitstoot in
2030. Of dat maatschappelijk haalbaar is, wordt niet onderzocht. Onze stroom, ons vervoer,
onze verwarming, de landbouw en industrie zijn tezamen voor ruim 80% afhankelijk van
fossiele brandstoffen. De overgang naar fossielvrij moet daarom zeer goed gepland worden,
om leveringstekorten en de enorme prijsschommelingen op de markt te voorkomen.
Daarvoor wordt een Deltaplan Klimaat opgesteld met alle maatschappelijke kosten en
uitvoeringsaspecten. Dit plan is vervolgens de taakstelling voor een “Deltaplan klimaat
organisatie”.

Toelichting
Particulieren verbruiken nu vooral fossiele energie (aardgas, benzine, diesel). Elektriciteit
maakt nu een relatief klein deel uit van het particuliere gebruik.
In de toekomst zal dat anders zijn, want we gaan elektrisch rijden, en ook warmtepompen
kosten veel stroom (vooral bij winterse koude) die we nu niet gebruiken (want we gebruiken
aardgas). In de fossielvrije toekomst gaan particulieren dus veel meer elektriciteit verbruiken
waardoor, alleen al voor de verbruiksgroei bij particulieren, de huidige productiecapaciteit
voor elektriciteit moet worden verdubbeld
Dat vergt een gigantische ombouw van het stroomnet: dikkere kabels naar alle huizen toe,
bijna 10 miljoen laadpalen plaatsen, het hele hoogspanningsnet verzwaren om al die stroom
te kunnen transporteren, en we moeten veel meer elektriciteitscentrales bouwen, vooral
kerncentrales. Wind en zon kunnen maar een zeer beperkt deel van de vraag leveren.
Het kost al gauw 15 jaar om zo een grote verbouwing te plannen en uit te voeren. Dan is het
heel gevaarlijk om (bv. als politiek gebaar) gas- of kolencentrales te sluiten, of aankoop van
gas uit Rusland geheel te verbieden, etc. ( Vanuit geopolitiek perspectief moeten we hier
natuurlijk niet afhankelijk van worden). Nederland is in hoog tempo een importland van
stroom aan het worden. Maar onze buurlanden worstelen met hun eigen stroomproductie,
vanwege hun hoge ambities om kern- en kolencentrales te sluiten. Dit zal binnen korte tijd
leiden tot schaarste op de stroommarkt.
We hebben al gefaald: er zijn gastekorten ontstaan en de leveringszekerheid en
betaalbaarheid van warmte in de winter is daardoor in het geding gekomen. Laten we
daarvan leren en het hierna goed doen.
Daarom nu een pleidooi voor:
- Stoppen met het nu al sluiten van kolen centrales en andere fossiele infrastructuur;
- Het maken van een nationaal ”Deltaplan klimaat” waarin op een volledige manier alle
kosten en activiteiten voor het beoogde eindresultaat in 2050 in kaart worden gebracht en op
faire wijze verdeeld worden tussen alle maatschappelijke groepen.
De totale kosten van het Deltaplan Klimaat zullen in de honderden miljarden lopen en
bestaan uit:
- De ombouwkosten van het bestaande elektriciteitsnet zoals hierboven genoemd
- De bouw van voldoende productiecapaciteit om het stroomnet en de lokale warmtenetten te
kunnen voeden (waar kernenergie een sterke rol in zal spelen)
- De isolatie van minstens 7 miljoen van de 8 miljoen woningen in Nederland
- De infrastructuur die de industrie de hoge temperatuur warmte en de waterstof geeft die zij
nodig heeft.
Naar ruwe schatting kost dit minimaal vele honderdduizenden, waarschijnlijk een paar
miljoen mensjaren aan werk. Zonder Deltaplan Klimaat hebben we geen garanties dat al die
miljarden efficiënt besteed worden en dat de er voldoende arbeidscapaciteit is voor alle
noodzakelijke werkzaamheden.
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Ingediend door: Tom Beerepoot (2222021), Armanda Govers (2227113), Sjors
Heestermans, (2230723), Andrea van Langen (2160405), Kees Nederhoff (2176502), Pieter
de Ruiter (2203209), Jack Stam (2187722), Laurent Stokvis (2233809), Klaas Toereppel
(2162032), Peter Verboom (2236466), Jan de Vries (1483435), Bas de Wit (2197972)
Toelichting ter vergadering wordt gegeven door: Laurent Stokvis

Tekst (kernmotie kan maximaal 100 woorden bevatten)
Wij roepen de Kamerfractie op om het ministerie van I&W te vragen om een onderzoek te
doen naar de lokale effecten van vliegroutes op grotere afstand en de mogelijkheden om
deze effecten te verminderen, en uitkomsten van dit onderzoek te betrekken bij de
besluitvorming over de opening van Lelystad Airport.

Toelichting
Lokale effecten op grotere afstand van de vliegroutes naar en van Lelystad Airport zijn niet
berekend. De drukte in het luchtruim en de nabijheid van Schiphol maakt relatief laag vliegen
op grotere afstand van Lelystad Airport noodzakelijk. Voorbeelden hiervan zijn Gelderland,
de Noord-Oost Polder, Westfriesland en de Kop van Noord-Holland. Daarom is het van
belang om lokale effecten op grotere afstand vast te stellen, mogelijkheden om deze lokale
effecten te verminderen te onderzoeken en de uitkomsten van dit onderzoek te betrekken bij
de besluitvorming over de opening van Lelystad Airport. Zo’n onderzoek in het vooruitzicht
gesteld, maar heeft helaas nog niet plaatsgevonden. Wel is aandacht uitgegaan naar lokale
effecten in de onmiddellijke omgeving, maar als relatief lang laag gevlogen moet worden is
de afstand van minder belang dan de hoogte.
Voor het vaststellen van de lokale effecten op grotere afstand en deze waar mogelijk te
verminderen is tijd nu de luchtvaart niet op volle capaciteit draait.

