APM 106.01

Actuele Politieke Motie

Titel motie:

Lelystad airport

Indiener:
Woordvoerder:

Thom de Vries e.a.
Thom de Vries

LB/PPC: Overnemen

Het D66 congres op zaterdag 18 november 2017 bijeen te Leeuwarden,
constaterende dat:



er veel verschillende actiegroepen zijn die omwille van de overlast strijden voor hogere vliegroutes en
ontevreden zijn over de transparantie van het proces;
oud-staatssecretaris Dijksma op 17 oktober 2017 heeft erkend dat er fouten zijn gemaakt in de MER;




er diverse alternatieve routes door luchtvaartexperts zijn aangereikt, waar niet op ingegaan is;
er op 26 oktober 2017 een nieuw kabinet is beëdigd met een nieuw ministerie van I&W;




de staatssecretaris van het ministerie van I&W van D66-huize is;
op 2 november 2017 de internetconsultatie over Lelystad Airport is gesloten;




er ruim 6.500 reacties zijn ingediend op de internetconsultatie van ministerie van I&W;
er op korte termijn een Kamerdebat plaatsvindt waar de internetconsultatie een belangrijke rol in zal
moeten spelen;



overwegende dat:







fracties van D66 uit Noord(oost) Nederland hun zorgen hebben geuit richting de fractie van de Tweede
Kamer;
D66 streeft naar een transparante overheid en daar in dit proces geen sprake van is;
D66 streeft naar een optimale balans tussen vliegen, wonen en het beschermen van de natuur;
het paracentrum Teuge door de huidige routes zal moeten sluiten en daardoor luchthaven Teuge een
exploitatierisico loopt;
de motie in de Tweede Kamer van Kamerlid Jetten van 4 oktober 2017, waarin verzocht wordt om een
spoedige herindeling, niet ver genoeg gaat om overlast zoveel mogelijk te beperken;
er twaalf fracties zijn die deze motie steunen;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:


om er voor te zorgen dat de extra vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport niet eerder
plaatsvinden dan dat het luchtruim is heringedeeld op een wijze dat overlast tot een minimum is
beperkt.

en gaat over tot de orde van de dag.

AOM 106.01

Algemeen Organisatorische Motie

Titel motie:

Ontsluit de partijgeschiedenis!

Indiener:
Woordvoerder:

AAV Utrecht
Tom Kunzler

LB/PPC: Overnemen

Het D66 congres op zaterdag 18 november 2017 bijeen te Leeuwarden,
constaterende dat:





D66 staat voor goede archivering, ontsluiting en open data van overheidsarchieven en erfgoed;
slechts een deel van het archief van D66 te vinden is in het Documentatiecentrum Nederlandse
Politieke Partijen (DNPP) te Groningen;
dit archief grotendeels niet digitaal en als open data beschikbaar is;
daardoor onze partijgeschiedenis nu niet goed beschikbaar is voor onderzoekers of D66’ers;

overwegende dat:





D66 een bloeiende politieke partij is met een rijk verleden op alle bestuurslagen;
er geen beleid is voor archiefvorming van regionale en lokale D66 afdelingen;
door de overgang van papier naar digitaal er geen beleid is voor het bewaren van digitale stukken zoals
partijprogramma’s, notulen of foto’s in een E-Depot;
er kans bestaat dat een groot deel van de partijgeschiedenis van de recente jaren permanent zal
verdwijnen, met name op afdelingsniveau;

verzoekt het Landelijk Bestuur:




te onderzoeken hoe de digitale beschikbaarstelling van bestaande D66 archieven bevorderd kan
worden, idealiter als open data;
beleid op te stellen voor het archiveren van de recente en toekomstige digitale stukkenstroom van D66
op alle bestuurslagen;
voor bovenstaande zaken ook structureel budget en mankracht op het Landelijk Bureau vrij te maken;

en gaat over tot de orde van de dag.

AOM 106.02

Algemene Organisatorische Motie

Titel motie:

Raadsledenscan

Indiener:
Woordvoerder:

AAV Eindhoven
Jorien Michielsen

LB/PPC: Ontraden

Het D66 congres op zaterdag 18 november 2017 bijeen te Leeuwarden,
constaterende dat:










de raadsledenscan kandidaten test op HBO-denkniveau;
dit denkniveau wordt getest middels verhaaltjessommen, redeneren met taal (thee staat tot mok als
bloemen staat tot ….) en het aanvullen van een logische reeks figuren;
andere vaardigheden, zoals tekstverklaren of spreekvaardigheid, niet worden getest;
de raadsledenscan ook de persoonlijkheid van raadsleden test;
uit een steekproef bij een aantal kandidaten blijkt dat de scan zeer tegenstrijdige uitkomsten geeft
over de persoonlijkheid van een kandidaat;
uit dezelfde steekproef blijkt dat er ook tegenstrijdigheden zijn met andere persoonlijkheidstesten die
de kandidaten eerder hebben afgelegd;
de raadsledenscan 50 euro kost;
de raadsledenscan in sommige afdelingen, waaronder Amsterdam en Rotterdam, verplicht wordt
gesteld;
in de afdelingen waar deze raadsledenscan niet verplicht wordt gesteld, dit toch niet door alle
kandidaten als vrijblijvend wordt ervaren;

overwegende dat:











D66 diversiteit hoog in het vaandel heeft staan;
Verschillende opleidingsniveaus óók een vorm is van diversiteit;
het gemiddelde opleidingsniveau in Nederland MBO is;
het voor een raadslid belangrijker is goed teksten te kunnen verklaren dan logische reeksen figuren af
te maken;
er ook lijstadviescommissies zijn die de test onbetrouwbaar achten en daarom terzijde leggen;
de test in dat geval zijn doel voorbij schiet;
50 euro veel geld is voor een computergegenereerd resultaat;
D66 als verkiezingsslogan “Kansen voor iedereen” heeft;
kandidaten die weinig te besteden hebben een drempel ervaren om zich kandidaat te stellen;
kansen voor deze kandidaten daardoor lager zijn;

roept het Landelijk Bestuur op


de raadsledenscan grondig te evalueren en vervolgens aan te passen dan wel af te schaffen. Mocht een
raadsledenscan wenselijk blijken, dan moet deze gratis worden aangeboden;

en gaat over tot de orde van de dag.

PM 106.101

Politieke Motie

Titel motie:

Indische kwestie

Indiener:
Woordvoerder:

Noelle Sanders e.a.
Noelle Sanders

LB/PPC: Overnemen

Het D66 congres op zaterdag 18 november 2017 bijeen te Leeuwarden,
constaterende dat:






er een breed, onafhankelijk onderzoek plaats gaat vinden naar het structurele geweld van de
Nederlandse militairen tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949;
er na 72 jaar (vanaf de oorlog 1945) in Nederlands-Indië/Indonesië nog steeds geen bevredigende
regeling tot stand is gekomen met betrekking tot de oorlogsschade en terugbetaling van de nietuitgekeerde salarissen gedurende de oorlog 1942-1945;
er tevens nog geen erkenning van en verontschuldiging voor de onbehoorlijke behandeling van de
Nederlanders uit Nederlands-Indië heeft plaatsgevonden;
de groep die het betreft aan het uitsterven is. Zij kunnen niet meer wachten op het onderzoek wat vijf
jaar in beslag gaat nemen;

overwegende dat:






het verzoek van uit de Indische Gemeenschap aan de Regering om documenten en informatie over de
“Indische Kwestie” openbaar te maken helaas niet openbaar wordt gemaakt (uitspraak Raad van State
28-12 j.l.);
het onderzoek veel emoties losmaakt bij de Indische gemeenschap. Het politieke klimaat verandert. De
Indische gemeenschap is een van de best geïntegreerde groepen in de samenleving. De “Indische
Kwestie” is heel belangrijk te zijn voor de 2e en 3e generatie (ca. 1,5 miljoen Indische Nederlanders).
Men wil graag erkenning voor het aangedane leed;
er weliswaar een gedeeltelijke Backpay regeling is, maar dat het bedrag dat daarvoor beschikbaar is
niet voldoende is en waarvan de uitbetaling niet soepel verloopt;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:


de regering op te roepen in overleg met de Indische gemeenschap op een zo kort mogelijke termijn
naar een bevredigende oplossing te komen van de Indische Kwestie en hiervoor brede steun te zoeken
bij de andere politieke partijen;

en gaat over tot de orde van de dag.

PM 106.102

Politieke Motie

Titel motie:

Vluchtelingenbeleid

Indiener:
Woordvoerder:

AAV Heerenveen
Dirk van den Berg en Rixt de Jong

LB/PPC: Overnemen

Het D66 congres op zaterdag 18 november 2017 bijeen te Leeuwarden,
constaterende dat:





er vandaag de dag wereldwijd ca. 65 miljoen vluchtelingen zijn, waarvan meer dan de helft jonger dan
18 jaar, die op dit moment ontheemd zijn, en over de grenzen en in hun herkomstland vaak vele jaren
in vluchtelingenkampen moeten verblijven;
sinds 2016 de “Turkije-deal” van kracht is waarmee wel de vluchtelingen stroom naar Europese landen
is ingeperkt;
met betrekking tot het vluchtelingenbeleid de laatste tijd ideeën zijn gelanceerd welke gericht zijn op
humane opvang en in een regio in of zo dicht mogelijk bij het land van herkomst waar de vluchtelingen
ook recht hebben op ontwikkeling zoals onderwijs en mogelijkheden van eigen inkomsten;

overwegende dat:





grote twijfel bestaat over de mensenrechten van de vluchtelingen en effectiviteit alsook efficiëntie van
gehanteerde asielprocedures;
bestaande vluchtelingenkampen vaak gekarakteriseerd worden als “Nergensland” waar vluchtelingen
geen menswaardig bestaan kunnen leiden en waar geen of nauwelijks hoop bestaat op een
toekomstperspectief;
het Nederlandse en Europese vluchtelingenbeleid nadere uitwerking verdient op het punt van een
meer humane opvang en deze zogenoemde regio-aanpak;

verzoekt de Tweede Kamerfractie en de delegatie in het Europees Parlement:


zich actief in te zetten voor een humaner vluchtelingenbeleid, onder meer door een snellere
herplaatsing van vluchtelingen uit hoofde van de Turkije deal in Nederland/Europa alsook snellere
asielprocedures, nader onderzoek en uitwerking van ontwikkelingsmogelijkheden van vluchtelingen
qua onderwijs en eigen inkomsten via proef- en/of demoprojecten en in dat kader het eventueel
beschikbaar stellen van hogere overheidsbudgetten ten behoeve van vluchtelingenorganisaties;

en gaat over tot de orde van de dag.

PM 106.103

Politieke Motie

Titel motie:

Vreemdelingendetentie

Indiener:

Thema afdeling integratie en participatie

Woordvoerder:

Bas Wallage

LB/PPC: Overnemen

Het D66 congres op zaterdag 18 november 2017 bijeen te Leeuwarden,
constaterende dat:
 in het regeerakkoord staat dat vreemdelingendetentie dient te worden geïntensiveerd;
 D66 zich de afgelopen jaren heeft ingezet om vreemdelingendetentie te verminderen en de
omstandigheden voor de vreemdeling in detentie humaner te maken;
 vreemdelingendetentie op grond van het Europees recht alleen is toegestaan als ultimum remedium;
overwegende dat:
 bij vreemdelingendetentie in Nederland, voorafgaand aan de periode van detentie, geen individuele
(risico-)analyse plaatsvindt. Voorts wordt voorafgaand aan de periode van detentie de noodzaak van
het detineren nauwelijks getoetst;
 onduidelijk is derhalve of vreemdelingendetentie, voorafgaand aan de periode van detentie, in een
individueel geval tot uitzetting kan leiden en derhalve effectief en noodzakelijk is;
 kwetsbare groepen, onder wie slachtoffers van mensenhandel, ouderen, zieken en zwangere vrouwen
worden gedetineerd;
 de vreemdelingendetentie te lang duurt, er wordt in Nederland voorafgaand aan de periode van
detentie niet beoordeeld welke termijn een vreemdeling dient te worden opgesloten om terugkeer
naar het land van herkomst te effectueren;
 Amnesty International zich inzet tegen het Nederlandse beleid over vreemdelingendetentie;
 in het verkiezingsprogramma van D66 omtrent dit onderwerp staat:
“In uiterste gevallen is het nodig om in de vreemdelingenbewaring machtsmiddelen in te zetten, maar
D66 wil dit beperken en daar heel hoge barrières en heldere grenzen aan stellen. D66 wil geen
kinderen in de cel, grensdetentie afschaffen, geen isolatie tenzij strikt noodzakelijk en geen visitatie”;
 de mate van beschaving van een land is af te meten aan de manier waarop het met minderheden in de
samenleving omgaat;
verzoekt de Tweede Kamerfractie:
 bij de uitwerking van het regeerakkoord alleen in te stemmen met een intensivering van
vreemdelingendetentie, indien voorafgaand aan de periode van detentie een individuele beoordeling
plaatsvindt waarin de noodzakelijkheid van het detineren wordt beoordeeld. Voorts dienen kwetsbare
vreemdelingen niet worden gedetineerd;
en gaat over tot de orde van de dag.

PM 106.104

Politieke Motie

Titel motie:

Visie en debat over de toekomst van de EU

Indiener:
Woordvoerder:

AAV België en Luxemburg
Jan Wouter Langenberg

LB/PPC: Overnemen

Het D66 congres op zaterdag 18 november 2017 bijeen te Leeuwarden,
constaterende dat:







de leiders van de Europese lidstaten, op 16 september 2016 in Bratislava, de aftrap hebben gegeven
voor een breed debat over de toekomst van Europa;
het Europees Parlement reeds in februari 2017 een resolutie over de toekomst van Europa heeft
aangenomen;
de Europese Commissie in maart 2017 vijf toekomstscenario’s heeft gepresenteerd;
premier Rutte heeft uitgesproken dat President Juncker “naar de oogarts” moet, maar zelf nog geen
visie heeft uitgesproken over de toekomst van Europa;
de keuzes voor de toekomst van Europa grote directe en indirecte gevolgen hebben voor de toekomst
van Nederland;
de Nederlandse regering via de Europese Raad een belangrijke stem heeft in het bepalen van de
toekomst van de Europese Unie;

overwegende dat:
•
•

•
•

•

D66 ‘Ja’ zegt tegen Europa, en daarbij de democratie voorop stelt;
er op democratisch verantwoorde wijze besloten moet worden over de toekomst van de EU, waarbij
een breed politiek en publiek debat nodig is over de besluiten over de toekomst van ons bestuurlijk
stelsel;
het voeren van een uitgebreid en plenair debat in het parlement, op basis van een duidelijke visie van
de regering over de toekomst van de Europese Unie, daarvoor een vereiste is;
een dergelijk debat de democratische betrokkenheid kan vergroten en kan bijdragen aan een breder
draagvlak en een grotere legitimiteit voor de positie die Nederland in het debat over de toekomst van
Europa inneemt;
D66 als pro-Europese en democratische partij bij uitstek een verantwoordelijkheid heeft om een
dergelijk debat te agenderen en aan te jagen;

roept de Tweede Kamerfractie op:
•

om de regering te verzoeken om vóór de Europese Raad van 23 februari 2018 een duidelijke visie op
de toekomst van de EU op te stellen, en hier vervolgens zowel een maatschappelijk debat over te
organiseren als in debat te treden met de Tweede Kamer;

en gaat over tot de orde van de dag.

PM 106.105

Politieke Motie

Titel motie:

EU Europese Minister van Economische Zaken en Financiën

Indiener:
Woordvoerder:

AAV België en Luxemburg
Inez Treffers

LB/PPC: Overnemen

Het D66 congres op zaterdag 18 november 2017 bijeen te Leeuwarden,
constaterende dat:
•
•
•

het besluitvormingsproces van de Eurogroep niet transparant is en de politieke verantwoordelijkheid
voor het beleid onduidelijk is;
de Eurogroep, in tegenstelling tot de Europese Commissie, geen verantwoording aflegt aan het
Europees Parlement;
Juncker, als voorzitter van de Europese Commissie, een oproep heeft gedaan om de functie van
voorzitter van de Eurogroep te laten versmelten met de functie van Eurocommissaris verantwoordelijk
voor Economische Zaken en Financiën;

overwegende dat:
•
•
•
•
•

D66 ‘Ja’ zegt tegen Europa, en daarbij de democratie voorop stelt;
de afgelopen jaren is gebleken dat de intergouvernementele handhaving van afspraken in de Eurozone
tekort schiet;
de Eurogroep feitelijk functioneert als de uitvoerende macht van de Eurozone, terwijl de Europese
Commissie verdragsrechtelijk de uitvoerende macht van de Europese Unie is;
politieke verantwoordelijkheid voor Europees monetair beleid bij één Commissaris, de politieke
verantwoording en democratische legitimiteit ten goede komt;
deze Europese Minister zowel Commissaris voor Economische Zaken en Financiën zou moeten zijn, als
voorzitter van de Eurogroep zou moeten worden;

roept de Tweede Kamerfractie op:
•

de Nederlandse regering ertoe aan te zetten om zich uit te spreken als voorstander van een Europese
Minister van Economische Zaken en Financiën;

en gaat over tot de orde van de dag.

PM 106.106

Politieke Motie

Titel motie:

De Global Goals

Indiener:
Woordvoerder:

AAV Heerenveen
Dirk van den Berg en Rixt de Jong

LB/PPC: Overnemen

Het D66 congres op zaterdag 18 november 2017 bijeen te Leeuwarden,
constaterende dat:






de Millennium Goals van de VN voor de periode 2000 – 2015 nog lang niet zijn gehaald;
als vervolg voor de periode 2015 – 2030 de Global Goals of wel de 17 SDG’s door de VN zijn opgesteld
en ondertekend door vrijwel alle VN leden inclusief Nederland;
de Global Goals afgeleid zijn van de Bruntland definitie van duurzame ontwikkeling : een ontwikkeling
is duurzaam als wordt voorzien in onze huidige behoeften zonder daarmee de behoeften van
toekomstige generaties – zowel hier als elders in de wereld – in gevaar te brengen;
de Global Goals een breed scala van duurzame doelstellingen omvatten zoals onder meer bestrijding
van honger en armoede, goede gezondheidszorg, goed onderwijs, duurzame productie en consumptie
en verbetering van de biodiversiteit;

overwegende dat:








Nederland met betrekking tot de Global Goals achterloopt qua nationale politieke beleids- en
planvorming en realisatie daarvan;
in vergelijking met de Millennium Goals de Global Goals in Nederland weinig bekend zijn;
in onze samenleving wel veel private initiatieven worden ontwikkeld op het gebied van zowel
duurzame ontwikkeling als ontwikkelingshulp;
volgens de Vereniging van Nederlandse gemeenten deze een belangrijke rol kunnen spelen bij het
realiseren van de Global Goals.
juist gemeenten het dichtst bij burgers en bedrijven staan om de Global Goals onder de aandacht te
brengen, initiatieven te bevorderen dan wel zelf te ontwikkelen en waar nodig coördinerend op te
treden;
helaas nog weinig gemeenten gehoor geven aan de oproep van hun Vereniging;

verzoekt het Landelijk Bestuur:


zijn steun te betuigen aan de Global Goals en dit ook ter kennis te brengen van de D66 afdelingen in
het land en te stimuleren dat de Global Goals mede als uitgangspunt worden meegenomen voor het
gemeentelijk beleid na de komende raadsverkiezingen;

en gaat over tot de orde van de dag.

PM 106.201

Politieke Motie

Titel motie:

Minister van Klimaatzaken

Indiener:
Woordvoerder:

Jonge Democraten
Kevin Brongers

LB/PPC: Overnemen

Het D66 congres op zaterdag 18 november 2017 bijeen te Leeuwarden,
constaterende dat:




D66 in dit kabinet een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid heeft;
in het Regeerakkoord klimaatdoelen zijn geformuleerd;
de wijze waarop deze klimaatdoelen bereikt zullen worden niet is vastgelegd;

overwegende dat:




D66 trots mag zijn op het groenste regeerakkoord ooit;
duurzaamheid en klimaatverandering hoge prioriteit verdienen;
een aparte minister van Klimaatzaken alle tijd en energie kan steken in het kiezen van de juiste wijze
om de gestelde klimaatdoelen te behalen en daar volledig verantwoording over kan afleggen, zonder
gehinderd te worden door andere portefeuilles;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:


in het vervolg te streven naar een aparte minister van Klimaat(zaken) bij coalitieonderhandelingen;

en gaat over tot de orde van de dag.

PM 106.202

Politieke Motie

Titel motie:

Collegegeld

Indiener:
Woordvoerder:

Jonge Democraten
Kevin Brongers

LB/PPC: Overnemen

Het D66 congres op zaterdag 18 november 2017 bijeen te Leeuwarden,
constaterende dat:



het regeerakkoord korting op het collegegeld geeft aan eerstejaarsstudenten en aan tweedejaarsPABO-studenten;
het collegegeld elk jaar veel harder stijgt dan de inflatie;

overwegende dat:







D66 streeft naar toegankelijkheid van het onderwijs;
het rechtvaardig is dat studenten een deel van hun studie zelf bekostigen;
het echter niet wenselijk is dat deze eigen bijdrage een te hoge drempel vormt om te gaan studeren;
het daardoor niet te verkopen is dat studeren elk jaar duurder wordt, met name voor tweede- en
laterejaarsstudenten die nooit van de korting hebben kunnen profiteren;
een student niet weet hoe hoog het collegegeld komende jaren gaat worden;
bovengenoemde onzekerheid onwenselijk en onrechtvaardig is;

verzoekt de Tweede Kamerfractie om:


er binnen de coalitie voor te zorgen dat het wettelijk collegegeld niet harder stijgt dan de inflatie;

en gaat over tot de orde van de dag.

PM 106.203

Politieke Motie

Titel motie:

Meer vertrouwen, minder regels en controle

Indiener:

Pam de Soete e.a.

Woordvoerder:

Pam de Soete

LB/PPC: Overnemen

Het D66 congres op zaterdag 18 november 2017 bijeen te Leeuwarden,
constaterende dat:


D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen;

voorts constaterende dat:




een overdaad aan controlemaatregelen, gebaseerd op wantrouwen, eigen oplossingen vaak
onmogelijk maakt;
veel gemeenten noodgedwongen projecten hebben ontwikkeld om mensen door de bureaucratie heen
te loodsen;
een half miljoen mensen in Nederland problematische schulden heeft, waarvan een groot deel
veroorzaakt c.q. in stand wordt gehouden door de overheid;

overwegende dat:




door de strikte uitvoering van regels en wetten veel mensen tussen wal en schip vallen;
veel burgers, organisaties en hulpverleners verdwalen in de bureaucratie van de overheid;
deze bureaucratische controlemaatregelen vanuit de overheid geënt zijn op een negatief mensbeeld,
terwijl al jaren uit fraudecijfers blijkt dat het overgrote merendeel van de mensen deugt;

roept de Tweede Kamerfractie op:



bij wet- en regelgeving in principe uit te gaan van een positief mensbeeld en de eigen kracht van
mensen;
in samenspraak met lokale D66 bestuurders concrete voorstellen te formuleren met als doel de weten regelgeving op het gebied van armoede en schuldhulpverlening van systeemgericht naar
mensgericht te ontwikkelen, vanuit een positieve houding jegens de burger;

en gaat over tot de orde van de dag.

PM 106.206

Politieke Motie

Titel motie:

Referendumwet

Indiener:
Woordvoerder:

Jonge Democraten
Kevin Brongers

LB/PPC: Overnemen

Het D66 congres op zaterdag 18 november 2017 bijeen te Leeuwarden,
constaterende dat:







D66 het voorstel voor grondwetswijziging om een correctief referendum toe te staan niet meer steunt;
de coalitie de huidige referendumwet gaat intrekken;
voor wat betreft de democratische vernieuwingsagenda de deconstitutionalisering van de
burgemeestersbenoeming en een right to challenge op lokaal niveau hiervoor in de plaats komt;
de Tweede Kamerfractie zich in de kwestie over het referendum beroept op het uitvoeren van de
wens van het congres;
deze coalitie een flinke stap terug gaat maken in het uitvoeren van de democratische
vernieuwingsagenda;
de Tweede Kamerfractie heeft aangegeven niet voornemens te zijn een nieuw voorstel voor een
referendumwet in te dienen;

overwegende dat:




D66 een voorvechter is van directe democratie en bestuurlijke vernieuwing;
de deconstitutionalisering van de burgemeestersbenoeming niet direct inhoudt dat er op korte termijn
een gekozen burgemeester komt;
het right to challenge op lokaal niveau absoluut geen alternatief biedt voor referenda, omdat de
bevolking niet over de voorstellen kan stemmen;

verzoekt de Tweede Kamerfractie om:



een nieuw voorstel voor een referendumwet in te dienen;
zich hard te blijven maken voor correctieve referenda;

en gaat over tot de orde van de dag.

