
# Indiener(s) Titel Van 

regel

Tot 

regel

Bestaande tekst (oud) Voorstel Toelichting indiener Advies 

PPC

Toelichting PPC Opmerkingen

1 Piet Rietman 40-40-20 41 42 D66 bouwt de komende vier jaar 50.000 

woningen, met een verdeling van dertig procent 

sociaal, veertig procent middenhuur en dertig 

procent vrije sector (huur en koop).

Wijzigen in: 

D66 bouwt de komende vier jaar 50.000 

woningen, met een verdeling van veertig 

procent sociaal, veertig procent middenhuur en 

twintig procent vrije sector (huur en koop).

We moeten uitkijken voor een glijdende schaal: een 

verdere verrechtsing ten opzichte van ons 

verkiezingsprogramma 2014-2018. Onze koers van 2014 

is goed overgenomen in het coalitie-akkoord dat 

vervolgens is uitgewerkt in het 40-40-20-collegebeleid. 

Het vasthouden van deze koers biedt de beste garantie 

dat Amsterdam van iedereen blijft en dus ook van 

mensen met lage inkomens.

Ontraden 30-40-30 is het huidige en weloverwogen standpunt van de fractie 

en er is geen aanleiding om daar nu van af te wijken. 

Am 1 en Am 2 

geclusterd 

behandelen. Als Am 

1 wordt aangenomen 

vervalt Am 2.

2 Bas ten Dam, 

(namens KG 

Economie.)

Andere 

woordvoerder(s): 

Boris Nienhuis.

Middenhuur 41 42 D66 bouwt de komende vier jaar 50.000 

woningen, met een verdeling van dertig procent 

sociaal, veertig procent middenhuur en dertig 

procent vrije sector (huur en koop).

Wijzigen in: 

D66 bouwt de komende vier jaar 50.000 

woningen, waarvan een aanzienlijk deel 

middenhuur.

Dit is in tegenspraak met regels 15, 17-18 en 37-38. De 

laatste peildatum (1-1-2016) was 57% van de 423.785 

Amsterdamse woningen sociale huurwoning, dus 

241.557. Volgens regel 17 zijn er een tiende hiervan 

middenhuurwoningen, dus 24.156. Volgens regel 41 

bouwt D66 (sinds wanneer bouwen politieke partijen?) 

50.000 woningen. Het bestand wordt dus 473.785. 

Volgens 38 streeft D66 naar twintig procent middenhuur, 

dat is 94.757. De totale uitbreiding is hier de helft van en 

veertig procent van de helft (regel 42) van de uitbreiding 

is een druppel op de gloeiende plaat, in ieder geval geen 

fundamentele breuk met het bestaande beleid (regel 15).

Ontraden 30-40-30 is het huidige en weloverwogen standpunt van de fractie 

en er is geen aanleiding om daar nu van af te wijken. 

Als Am 1 wordt 

aangenomen vervalt 

Am 2.

3 Ingetrokken

4 Anne-Marie 

Leichsenring, 

namens Masterclass 

Amsterdam '17 /'18 

(waaronder Dennis 

Drenth, Annelies 

Schellekens, Roos 

Peters, Rob Karst, 

Carlo Visser, Ivo 

Leijten en Jorit 

Hajema)

Middenhuuro

nderzoek

49 49 - Nieuwe tekst:

D66 vindt het belangrijk om naast betaalbare 

middenhuur ook betaalbare koopwoningen voor 

het middensegment te stimuleren en te 

behouden. Een gedeeltelijk gereguleerde 

koopmarkt voor het middensegment kan 

uitkomst bieden. Denk aan de sociale 

koopwoning of een kettingbeding constructie, 

waarbij een middenkoopwoning (verkocht door 

een woningcorporatie of projectontwikkelaar) in 

de toekomst ook weer in het middensement 

moet worden aangeboden. D66 wil dat naar de 

mogelijkheden onderzoek wordt gedaan.

Het is belangrijk om naast betaalbare middenhuu r ook 

betaalbare koopwoningen voor het middensegment in de 

stad te cre ëren en te behouden. Om dit middensegment 

te behouden, kan een gedeelt elijk gereguleerde 

koopmarkt voor het middensegment uitkomst 

bieden.Naar d e mogelijkheden moet onderzoek worden 

gedaan. Ter illustratie: nu is de mid denkoopwoning die 

bewust voor een gereduceerd tarief, vanuit 

maatschappelij k perspectief, aan een familie in het 

middensegment wordt verkocht (bijvoor beeld door een 

projectontwikkelaar of woningcorporatie) na de eerste 

verkoo p vrijwel “vogelvrij”. Als de familie de woning 

verkoopt, w ordt deze voor het gewone markttarief 

aangeboden, met een flinke winstmarge voor de familie. 

Zo verdwijnt de woning uit het middensegment. Een 

ketting beding zou ervoor kunnen zorgen dat een 

dergelijke middenkoopwoning in de t oekomst ook weer 

in het middensegment moet worden aangeboden. 

Waardoor ook opvolgende families in het 

middensegment de woning kunnen kopen: een lange 

termijn oplossing.

Gewijzigd 

overnemen

Willen indiener bedanken voor het amendement. Het realiseren 

van betaalbare koopwoningen in het middensegment is een van de 

grote uitdagingen op de Amsterdamse woningmarkt. Het probleem 

is bijzonder complex en de voorgestelde oplossing is vatbaar voor 

misbruik, waardoor het risico blijft bestaan dat individuele personen 

toch profiteren van grote waardestijging op de woningmarkt, die 

met maatschappelijk geld gefinancierd wordt. De beste manier om 

het doel van te indieners na te streven is door te onderzoeken of 

regelingen als maatschappelijk gebonden eigendom en verkoop 

onder voorwaarde van terugkoop, mogelijkheden bieden om op die 

manier middenkoopwoningen ook blijvend in het 

middenkoopsegment te houden. Deze afspraken kunnen in ieder 

geval gemaakt worden met woningcorporaties en het is wellicht 

wenselijk te onderzoeken of dit ook met andere investeerders kan 

met maatschappelijke betrokkenheid zoals institutionele beleggers 

als pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De 

programmacommissie zou de indieners in overweging willen geven 

de motie conform aan te passen en zal dan een positief preadvies 

krijgen.

5 Remko Zuidema  

wooncoopera

ties 

55 55 ...meer ruimte geven aan kleine ontwikkelaars. Wijzigen in:

...meer ruimte geven aan kleine ontwikkelaars, 

wooncooperaties en collectief particulier 

opdrachtgeverschap.

Naast kleine ontwikkelaars zijn de sociale cooperatieve 

en collectieve particuliere vormen van bouwen voor 

elkaar in gemengde vorm van groot belang voor de 

sociale stad.

Overnemen

Hoofdstuk: Woonaanbod vergroten en toegankelijk maken voor alle Amsterdammers



# Indiener(s) Titel Van 

regel

Tot 

regel

Bestaande tekst (oud) Voorstel Toelichting indiener Advies 

PPC

Toelichting PPC Opmerkingen

6 Remko Zuidema duurzame 

stedenbouw
55 55 - Nieuwe tekst:

Tegelijk willen we heldere eisen stellen aan 

energiezuinigheid, gezondheid en aanpasbaarheid. 

Daarbij overlast van buren voorkomen door 

verbouwing te stimuleren zodat bouw- en 

omgevingsvergunningen minimaal nodig zijn. 

Immers ook Amsterdammers met een persoonlijke 

gezinssamenstelling, culturele woonwens of een 

zorgvraag thuis krijgen of hebben, verdienen het 

tussen alle andere Amsterdammers te kunnen blijven 

wonen en werken.

De veelkleurige samenleving qua afkomst van 

Amsterdam verdient het haar thuis te vinden in de stad. 

Plekken om de wonen zullen schaars en gewild zijn. Dat 

mag niet betekenen dat er geen keuze geboden wordt in 

qua gezinssamenstelling, woonvorm, zorgvraag of 

gewone persoonlijke woonvraag. ook al zijn bewoners 

van nieuwe woningen vaak laat in het bouwproces 

bekend, los houden van de invulling maakt persoonlijke 

wonen mogelijk. Wij bieden thuis aan Amsterdammers in 

al haar afkomst en toekomst.

Overnemen

7 Piet Rietman Ongedeelde 

stad

63 70 In Amsterdam staan ruim 400.000 woningen en 

dat betekent dat als er echt meer ruimte voor 

middeninkomens moet komen, ook moet er 

gekeken worden naar naar de woningen die er al 

staan. Om middeninkomens een eerlijkere kans 

te geven op de woningmarkt zullen daarom een 

groot deel van de bij mutatie vrijkomende sociale 

huurwoningen worden verhuurd aan mensen met 

een middeninkomen. Dit kan op veel plekken 

binnen de ring zoals bijvoorbeeld De Pijp, 

Hoofddorppleinbuurt, De Baarsjes, Oud-West en 

de Indische Buurt. Deze woningen worden niet 

verkocht, maar blijven in het bezit van 

woningcorporaties. Zo kunnen ze later eventueel 

weer worden verhuurd in het sociale segment, 

mocht daar de noodzaak voor ontstaan.

Wijzigen in: 

D66 is voorstander van een ongedeelde stad. 

Dit moet - zoveel als dat praktisch mogelijk is - 

doorwerken op buurtniveau. Een stad waar 

middeninkomens, lage inkomens en hoge 

inkomens elkaar tegenkomen in de buurt is 

goed voor de sociale mobiliteit en sociale 

cohesie. D66 gelooft dat kansengelijkheid in de 

stad erbij gebaat is als mensen met 

verschillende achtergronden elkaar blijven 

ontmoeten. 

In Amsterdam staan ruim 400.000 woningen en 

dat betekent dat als er echt meer ruimte voor 

middeninkomens moet komen, ook gekeken 

moet worden naar de woningen die er al staan. 

Om middeninkomens een eerlijkere kans te 

geven op de woningmarkt zullen daarom een 

deel van de bij mutatie vrijkomende sociale 

huurwoningen worden verhuurd aan mensen 

met een middeninkomen. Dit kan op veel 

plekken binnen de ring zoals bijvoorbeeld De 

Pijp, Hoofddorppleinbuurt, en de Indische 

Buurt. Deze woningen worden niet verkocht, 

maar blijven in het bezit van woningcorporaties. 

Zo kunnen ze later eventueel weer worden 

verhuurd in het sociale segment, mocht daar 

de noodzaak voor ontstaan. Speciale aandacht 

is er voor het beschermen van de sociale 

voorraad in buurten waar deze de laatste jaren 

sterk is afgenomen, zoals Oud-West en delen 

van de binnenstad.

1. Het ' ongedeelde stad' -ideaal is voor D66 altijd 

uitgangspunt geweest en hoort ook thuis in dit 

verkiezingsprogramma. 2. In het verlengde hiervan 

vinden wij dat sociale huur beschermd moet worden in 

buurten waar deze onder een kritische ondergrens dreigt 

te raken, zoals Oud-West - waarover de D66-fractie in 

West de afgelopen jaren al heeft gezegd dat sociale huur 

daar sociaal moet blijven

Overnemen

8 Remko Zuidema corporatiewo

ningen 

bereikbaar 

voor 

zorgvragende

n 

78 78 ...voor het bouwen van woningen voor speciale 

doelgroepen, zoals ouderen en studenten, 

kwetsbaren en starters

Wijzigen in:

...voor het bouwen van bereikbare  woningen 

voor speciale doelgroepen, zoals ouderen en 

studenten, zorgvragenden, kwetsbaren en 

starters

niet alleen het fysiek bouwen, maar het bereikbaar 

maken voor daadwerkelijke bewonen, is de bedoeling 

van deze paragraaf. Daarom deze aanpassing. 

Zorgvragenden zijn soms ouderen of kwetsbaren, maar 

zeker niet altijd. Doch bijna altijd Amsterdammmers die 

graag midden in onze gemengde stad tussen alle andere 

Amsterdammers willen blijven wonen.

Overnemen



# Indiener(s) Titel Van 

regel

Tot 

regel

Bestaande tekst (oud) Voorstel Toelichting indiener Advies 

PPC

Toelichting PPC Opmerkingen

9 Stefan Wirken Middenhuur 

voor 

middeninkome

ns

78 78 - Nieuwe tekst: 

De definitie van middenhuur wordt nu bepaald 

door de hoogte van de huur. Doordat 

verhuurders bij het verhuren van deze 

woningen soms vier tot vijf keer de huursom 

vragen als salariseis, zijn deze woningen vaak 

niet toegankelijk voor mensen met een 

middeninkomen. Daarom moeten er soepelere 

salariseisen bij het verhuren van 

middenhuurwoningen komen, zodat deze ook 

echt ter beschikking worden gesteld aan 

middeninkomens.

Het is belangrijk dat wij ervoor zorgen dat 

middenhuurwoningen ook echt voor middeninkomens 

zijn. Waar bij sociale huurwoningen salariseisen worden 

gesteld met een maximum, zien we bij middenhuur vaak 

een minimuminkomen. Dit minimum legt vaak zo hoog 

dat veel mensen met een middeninkomen toch achter 

het net vissen. Door de salariseisen te versoepelen 

wordt gewaarborgd dat middenhuurwoningen ook 

daadwerkelijk aan middeninkomens ter beschikking 

kunnen worden gesteld.

Gewijzigd 

overnemen

We willen indiener bedanken voor het aanleveren van valide en 

zorgelijk punt. De programma commissie kan echter niet uit de 

voeten met de huidige formulering. Inkomenseisen moeten redelijk 

en billijk zijn, maar zijn wel belangrijk om mensen niet onnodig in 

financiële problemen te brengen. Binnen het Woonprogramma is 

voor de door de PPC voorgestelde alternatieve tekst gekozen.

 Voorgestelde tekst:

‘’Wij vinden het van belang dat onderwijzers, verplegers, 

politieagenten maar ook zzp’ers in aanmerking komen voor deze 

woningen. Voor zzp’ers is dit vaak lastig in verband met de aan te 

leveren jaaroverzichten en inkomensschommelingen. Met 

verhuurders gaan we daarom in gesprek over een eerlijke 

woonruimteverdeling en lagere inkomenseisen bij 

middenhuurwoningen.’’

10 Piet Rietman Hoofdgroenst

ructuur

96 96 - Nieuwe tekst: 

D66 is tegenstander van bouwen in de 

Hoofdgroenstructuur (HGS).

De Hoofdgroenstructuur omvat de minimaal benodigde 

hoeveelheid groen die Amsterdam wil borgen, bestaande 

uit gebieden die waardevol zijn voor de stad en de 

metropool. Het is een open deur om deze niet te willen 

bebouwen, maar voor veel kiezers is dit belangrijk en 

daarom is het goed dit duidelijk op te schrijven.

Neutraal De bouwopgave voor Amsterdam is fors, tegelijkertijd is voor D66 

de kwaliteit van de stad van enorm groot belang. Groen is 

onontbeerlijk voor een aantrekkelijke en leefbare stad. Het 

amendement van indiener is sympathiek, wat er staat is ook wat de 

regel zou moeten zijn wat D66 betreft. Tegelijkertijd moet er ruimte 

zijn om incidenteel– en onderbouwd – van die regel af te wijken. 

Daarom stellen we voor hiervan te maken "D66 is in principe 

tegenstander van ouwen in de Hoofdgroenstructuur (HGS) "

11 Bas ten Dam, 

namens KG 

Economie.

Noodzakelijke 

doelstelling

100 100 We zullen de stad ook moeten uitbreiden, willen 

we kunnen voldoen aan onze ambitieuze, maar 

noodzakelijke bouwdoelstellingen

Schrap ", maar noodzakelijke" Doelstellingen worden politiek gekozen. Overnemen Geen bezwaar tegen overnemen, maar wil de indieners wel in 

overweging geven dat, hoewel er geen bezwaar is voor 

wegnemen, de keuze voor het woord ‘’noodzakelijk’’ voortkomt uit 

een groot woningtekort en de instroom van 10.000 inwoners per 

jaar

12 Karel Scheepers en 

John Moore

Voltooiing 

herziening 

erfpachtstel

123 125 Dat is een stevige verbetering ten opzichte van 

het oude systeem: er is voor huiseigenaren 

namelijk zekerheid in plaats van een dreigende 

enorme verhoging wanneer het tijdvak afloopt.

Wijzigen in: 

Dat is een stevige verbetering ten opzichte van 

het oude systeem: er is voor huiseigenaren 

namelijk zekerheid over de toekomstige canon 

wanneer het tijdvak afloopt.

D66 zal streven naar verdere verbetering van 

het erfpachtstelsel door tot een aantrekkelijke 

canonbepaling of afkoopsom te komen voor 

alle Amsterdammers in alle buurten van 

Amsterdam. De hoogte van de toekomstige 

canon dient hierbij beter te worden afgestemd 

op de gangbare praktijk van canonbepaling in 

de afgelopen decennia. Daarop hebben 

erfpachters immers de beslissing voor de 

aankoop van hun huis gebaseerd.

- Overnemen Tekst amendement 

gewijzigd

14 Ingetrokken



# Indiener(s) Titel Van 

regel

Tot 

regel

Bestaande tekst (oud) Voorstel Toelichting indiener Advies 

PPC

Toelichting PPC Opmerkingen

15 Marjet van Bezooijen.

Andere 

woorvoerders:

Jorn van der Horst, 

Joyce Göttgens, 

Olaf Berendsen, 

Renée de Zwart, 

Rachida Moreira 

Figueiredo, 

Hendrik Fongers, 

Annelies Schellekens, 

Dennis Drenth, 

Stefan Wirken, 

Anne-Marie 

Leichsenring, 

Heleen Labuschagne, 

Modulair 

bouwen
139 - Nieuwe tekst: 

D66 streeft ernaar dat nieuwbouw eenvoudig aan te 

passen is aan veranderende woonwensen en/of 

nieuwe functies.

Circulair bouwen ziet niet alleen op het registreren en 

hergebruiken van bouwmaterialen. Het is voor het 

verduurzamen van de bouwsector net zo belangrijk om ervoor 

te zorgen dat gebouwen een langere levensduur hebben. 

Momenteel worden panden vaak (gedeeltelijk) gesloopt en/of 

ingrijpend verbouwd omdat het pand het nieuwe gewenste 

gebruik niet faciliteert. Door meer modulair te bouwen kunnen 

panden veel makkelijker aangepast worden aan veranderende 

woonwensen en/of nieuwe functies waardoor de levensduur van 

een gebouw verlengd wordt er er bij aanpassingen minder 

bouwmaterialen nodig zijn. Door als gemeente Amsterdam een 

voorbeeld functie te vervullen kunnen eventuele twijfels vanuit 

de markt weggenomen worden.

Neutraal Vergelijkbaar met amendement 6, waarbij de programmacommissie 

de voorkeur geeft aan Am 6.

16 Frank van Beek

Andere 

woordvoerder(s):

Willem Jansen

Uitwassen in 

de 

woningmarkt

147 148 - Nieuwe tekst: 

Uitwassen in de huidige woningmarkt

De laatste jaren komen steeds meer woningen 

in handen van particuliere eigenaren waarvan 

een deel die woningen tegen maximale huren 

verhuurt. D66 heeft op zich niets tegen 

particuliere woningverhuurders, maar de 

praktijk leidt tot huurwoningen die onbetaalbaar 

zijn voor middeninkomens. Dat is nadruk kelijk 

een andere manier van exploiteren dan 

institutionele beleggers en pensioenfondsen 

doen. Door de hoge huren zijn deze woningen 

alleen voor een kleine doelgroep beschikbaar 

en de meeste huurders zullen er door de hoge 

huren ook maar kort wonen. Deze ontwikkeling 

is een bedreiging voor de sociale samenhang 

in complexen en wijken èn onttrekt woningen 

voor een brede doelgroep. D66 wil concreet 

kijken hoe er een maximum kan worden 

ingesteld aan de huurprijzen zodat huurders 

beschermd worden. Ook kan bij eerste uit gifte 

gedacht worden aan een woonplicht waarop 

alleen ontheffing kan worden verleend bij 

verhuur tegen gematigde prijzen. Daarnaast 

gaan we in overleg met Den Haag voor extra 

wettelijke regelgeving.

Spreekt voor zich. Overnemen



# Indiener(s) Titel Van 

regel

Tot 

regel

Bestaande tekst (oud) Voorstel Toelichting indiener Advies 

PPC

Toelichting PPC Opmerkingen

17 Bas ten Dam, 

(namens KG 

Economie.)

Andere 

woordvoerder(s): 

Boris Nienhuis.

Voorrang aan 

mensen met 

maatschappe

lijke 

beroepen

185 196 Voorrang aan mensen met maatschappelijke 

beroep en. De spanning op de Amsterdamse 

woningmarkt leidt ertoe dat bepaalde maat 

schappelijke beroepsgroepen moeilijk toegang 

krijgen. Zo is in Amsterdam het lerarentekort een 

serieus probleem, dat mede wordt veroorzaakt 

door het g ebrek aan betaalbare woonruimte. 

Ingrijpen in de woningmarkt door zulke specifieke 

voorrangsregelingen te treffen, is heftig. Maar als 

er niets gedaan wordt, bestaat het risico dat 

schoolkinderen naar huis worden gestuurd. Dat is 

voor D66 onaanvaardbaar en heeft daarom in de 

afgelopen collegeperiode voorgesteld om, samen 

met woningcorporaties en huurdersverenigingen, 

een percentage van de starterswoningen toe te 

wijzen aan startende leerkrachten. Daarnaast 

dienen zij voorrang te krijgen op 

middenhuurwoningen, aangezien de meeste van 

deze beroepen vanwege hun inkomen op 

middenhuurwoningen zijn aangewezen. In de 

toekomst kan deze regeling uitgebreid worden 

naar beroeps groepen, die in dezelfde precaire 

positie komen als leraren nu.

Schrappen. Indien er voorrang op een bepaald deel van de 

huizenmarkt wordt verleend aa n bepaalde 

bevolkingsgroepen, gaan er specifieke 

bevolkingsgroepen op achte ruit. Dit zorgt ervoor dat 

deze specifieke bevolkingsgroepen op een niet tr 

ansparante manier worden belast. Dit is in ons ogen 

pervers beleid. Veel be ter is om de maatschappelijke 

doelgroepen net als in Londen en New York een 

salaristoeslag te bieden waardoor de pijn bij alle 

bewoners terechtkomt en dit op een transparante manier 

gebeurt.

Ontraden We hebben ons in deze collegeperiode hard gemaakt voor 

voorrang voor leraren omdat leraren (mede) door de situatie op 

onze woningmarkt hier niet meer terecht kunnen en weg blijven. 

Het woningtekort mag er niet toe leiden dat kinderen voor lege 

klassen, het mag er evenmin toe leiden dat we te weinig agenten of 

verplegers hebben. Dit zijn mensen die belangrijk zijn om de stad 

draaiende te houden. We zeggen in het stuk al dat ingrijpen op de 

woningmarkt heftig is, maar het functioneren van Amsterdam gaat 

voorop.

19 Jonne Velthuis

Andere 

woordvoerder(s):

Willem Van Lanschot, 

Angelita Ariëns 

Kapper, 

Joram Snijders, 

Jennifer Muller, 

Sigrid Hettinga, 

Eduard Jebbink.        

Sleutelrol 

stad

211 220 Voor een concurrerend en toekomstbestendig 

Amsterdam wil D66 dat we grondstoffen 

maximaal hergebruiken, energie lokaal opwekken, 

en schadelijke uitstoot terugdringen. In een 

leefbare stad is de lucht die je inademt gezond en 

is het fijn om buiten te zijn. Met het 

Klimaatakkoord van Parijs is er eindelijk 

internationaal overeenstemming bereikt over CO2-

doelstellingen. Daarmee is de politieke discussie 

verlegd van of we wel iets moeten doen, naar hoe 

we de energietransitie zo snel mogelijk gaan 

vormgeven.

Steden spelen een sleutelrol in de strijd tegen de 

opwarming van de aarde en de uitstoot van CO2, 

omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het 

lokaal en kleinschalig opwekken van energie, het 

isoleren van huizen en het aanleggen van 

energienetwerken.

Wijzigen in:

Steden spelen een sleutelrol in de strijd tegen 

de opwarming van de aarde en de uitstoot van 

CO2, omdat gemeenten verantwoordelijk zijn 

voor het lokaal en kleinschalig opwekken van 

energie, het isoleren van huizen en het 

aanleggen van energienetwerken.

Voor een concurrerend en toekomstbestendig 

Amsterdam wil D66 dat we grondstoffen 

maximaal hergebruiken, energie lokaal 

opwekken, en schadelijke uitstoot terugdringen. 

In een leefbare stad is de lucht die je inademt 

gezond en is het fijn om buiten te zijn. Met het 

Klimaatakkoord van Parijs is er eindelijk 

internationaal overeenstemming bereikt over 

CO2-doelstellingen. Daarmee is de politieke 

discussie verlegd van of we wel iets moeten 

doen, naar hoe we de energietransitie zo snel 

mogelijk gaan vormgeven.

Beginnen met de sleutelrol van steden, het 

concurrerende karakter van Amsterdam is niet het 

belangrijkste wanneer het gaat om verduurzaming.

Overnemen

20 Jonne Velthuis

Andere 

woordvoerder(s):

Willem Van Lanschot, 

Angelita Ariëns 

Kapper, 

Joram Snijders, 

Jennifer Muller, 

Sigrid Hettinga, 

Tegenstrijdig

heid 

uitstootvrij 

verkeer

230 231 Als het aan D66 ligt, mogen in 2025 voertuigen 

met dieselmotoren helemaal de stad niet meer in.

Wijzigen in: 

Als het aan D66 ligt, mogen in 2025 voertuigen 

met schadelijke uitstoot helemaal de stad niet 

meer in.

Aanpassen dubbele betekenis in de tekst. Dieselmotoren 

dekken niet de lading van schadelijke uitstoot (want 

benzinemotoren hebben dit ook), dus dit onderscheid 

hoeft niet gemaakt te worden.

Overnemen

Duurzaamheid en luchtkwaliteit



# Indiener(s) Titel Van 

regel

Tot 

regel

Bestaande tekst (oud) Voorstel Toelichting indiener Advies 

PPC

Toelichting PPC Opmerkingen

21 Pim Hol uitstootvrij 

verkeer

237 238 In 2025 willen we uitstootvrij verkeer in 

Amsterdam

WIjzigen in: 

In 2025 willen we "een aanmerkelijk 

percentage" uitstootvrij verkeer in Amsterdam

De huidige tekst betekent dat heel veel Amsterdammers 

binnen 7 jaar hun auto moeten vervangen voor een 

elektrische auto. Dat betekent een massale investering 

die redelijkerwijs niet geëist kan worden. Luchtkwaliteit is 

zeer belangrijk maar dit wordt opgevat als autopesten 

van velen. Dit is niet realistisch en omdat een 

verkiezingsprogramma geloofwaardig moet zijn voor 

kiezers, dient de tekst te worden aangepast

Ontraden Het is staand beleid van de gemeente en wat de PPC betreft ook 

het doel van D66 om vanaf 2025 alle verkeer met schadelijke 

uitstoot te weren en dat impliceert dan ook dat vrijwel alle mensen 

met een auto die op fossiele brandstof rijdt op zoek moeten naar 

een alternatief. De gemeenteraad heeft hierover in 2016 unaniem 

een voorstel over aangenomen.

22 Mark van Marrewijk Scooter ook 

uitstootvrij 

vanaf 2025

237 238  ...uitstootvrij verkeer in Amsterdam, dat 

hoofdzakelijk uit auto’s met elektromotor bestaat

wijzigen in:

...uitstootvrij verkeer in Amsterdam, dat 

hoofdzakelijk uit voertuigen met elektromotor 

bestaat.

Voorstel om ook scooters toe tevoegen aan tekst over 

uitstootvrij verkeer.

Overnemen Tekst amendement 

gewijzigd

25 Reinder Rustema Geen 

snorscooters 

meer in 

Amsterdam

248 248 D66 wil dat de snorscooter van alle fietspaden in 

Amsterdam wordt verbannen

wijzigen in: 

D66 wil dat de snorscooter uit Amsterdam 

wordt verbannen

De derde motie op de AVV van 13 mei 2017 hierover is 

bijna unaniem aangenomen. Het verzoek was: "De 

snorfiets als categorie in Amsterdam binnen de ringweg 

A10 te verbieden, ondersteund door flankerend, 

verzachtend beleid." 

De nuance "binnen de ringweg A10" hoeft niet in het 

verkiezingsprogramma.

Ontraden Dit is juridisch (nog) niet mogelijk. Hiervoor is eerst een wijziging 

nodig van landelijke wetgeving. Een eerdere poging om dit via 

amendement in het landelijke programma op te nemen is helaas 

niet gelukt. Het is dus wachten op een wijziging in landelijk beleid.

Am 25, 23 en 26 

geclusterd 

behandelen. Als 25 

wordt aangenomem, 

vervallen 23 en 26. 

Als 23 wordt 

aangenomen vervalt 

26.

23 Steven Jonker

(namens DAV 

Amsterdam Centrum)

Andere 

woordvoerder(s):

Elise Moeskops

Ilana Roderkerk

 Alle 

(snor)scooter

s zo snel 

mogelijk 

uitstootvrij 

245 250 Scooters krijgen minder ruimte

De meest vervuilende snor- en bromfietsen 

mogen sinds 2017 niet meer in grote delen van 

Amsterdam rijden. Daarnaast gaan deze 

voertuigen naar de rijbaan en dus van het 

fietspad af. D66 wil dat de snorscooter van alle 

fietspaden in Amsterdam wordt verbannen. 

Enerzijds omdat ze voor onveilige situaties op de 

fietspaden zorgen en anderzijds omdat het 

inademen van de lucht door fietsers achter een 

scooter extreem ongezond is.

wijzigen in:

Veilige en uitstootvrije scooters

De meest vervuilende snor- en bromfietsen 

mogen vanaf 2018 niet meer in grote delen van 

Amsterdam rijden. Daarnaast wil D66 de 

snorfiets zo snel mogelijk naar de rijbaan en 

dus van alle fietspaden af. Enerzijds omdat ze 

voor onveilige situaties op de fietspaden 

zorgen en anderzijds omdat scooters volgens 

GGD-onderzoek voor de helft van de 

luchtvervuiling op de fietspaden zorgen. Het 

inademen van deze lucht door fietsers achter 

een scooter is extreem ongezond. Daarom 

moet ook de (snor)scooter zo snel mogelijk 

uitstootvrij worden, uiterlijk in 2025. De 

regelgeving daarvoor kan de komende 4 jaar 

rond worden gemaakt. Tot die tijd wil D66 dat 

een nieuw college de normen voor 

benzinescooters binnen de milieuzone al in de 

komende jaren veel strenger maakt.

- Huidige tekst is onjuist (2017?) en toont te weinig 

ambitie wat ons betreft

- Bijna een kwart van de luchtvervuiling op de paden 

afkomstig is van brom- en snorfietsen. Deze voertuigen 

veroorzaken soms pieken die twintig keer hoger zijn dan 

de concentratie ultrafijnstof die daar al is, aldus de GGD

- Het worden er steeds meer: van 2007 tot 2015 groeide 

het aantal geregistreerde scooters (vrijwel allemaal met 

verbrandingsmotor) in Amsterdam van 23.000 tot 53.000

- Uit een onderzoek van vorig jaar door I&O Research in 

opdracht van Milieudefensie bleek al dat zeventig 

procent van de stadsbewoners een verbod wil op de 

meest vervuilende scooter

- Elektrische scooters schaden de gezondheid niet, 

maken minder lawaai en zijn per gereden kilometer 

goedkoper in het gebruik

Overnemen Tekst amendement 

gewijzigd. Am 25, 23 

en 26 geclusterd 

behandelen. Als 25 

wordt aangenomem, 

vervallen 23 en 26. 

Als 23 wordt 

aangenomen vervalt 

26.

26 Remko Zuidema  elektrische 

snorfietsen 

blijven op het 

fietspad 

248 248 D66 wil dat de snorscooter....  wijzigen in:

D66 wil dat de fossiel aangedreven 

snorscooter"...

De officiele categorie heet snorfiets en bevat vanuit 

landelijke wetgeving zowel fossiel als elektrisch 

aangedreven fietsen en scooters. Elektrische fietsen in 

de stad vormen geen probleem voor de inademen van 

lucht voor anderen. Daarom dit onderscheid maken, al is 

het nog handiger om de fossiele snorfiets tot brommer te 

verklaren. Doch dat vraagt landelijke besluitvorming.

Ontraden De meeste ongelukken gebeuren met scooters dus scooter van de 

drukke fietspaden in Amsterdam heeft niet alleen met schone lucht 

inademen te maken, ook met veiligheid. Een elektrische scooter 

rijdt net zo hard.

Am 25, 23 en 26 

geclusterd 

behandelen. Als 25 

wordt aangenomem, 

vervallen 23 en 26. 

Als 23 wordt 

aangenomen vervalt 

26.
28 Jonne Velthuis

Andere 

woordvoerder(s):

Willem Van Lanschot, 

Angelita Ariëns 

Kapper, 

Joram Snijders, 

Jennifer Muller, 

Sigrid Hettinga, 

Knelpunten 

oplossen tot 

2025

253 256 Schone lucht wordt topprioriteit bij de inrichting 

van de openbare ruimte. Scholen en 

verzorgingshuizen moeten voldoende afstand tot 

drukke wegen hebben. Knelpunten lossen we op 

door meer plekken autoluw te maken, te zorgen 

voor betere doorstroming en door prioriteit te 

geven aan elektrisch vervoer.

Wijzigen in: 

Schone lucht wordt topprioriteit bij de inrichting 

van de openbare ruimte. Voor 2020 zijn 

knelpunten bij scholen en verzorgingstehuizen 

opgelost, bijvoorbeeld door meer plekken 

autoluw te maken, te zorgen voor betere 

doorstroming en door prioriteit te geven aan 

elektrisch vervoer.

Stuk zorgt voor veel vragen over bestaande knelpunten 

en de weg naar 2025. Daarom is het belangrijk om aan 

te geven dat dit gaat over de situatie tot aan 2025.

Ontraden We willen de knelpunten heel graag zo snel mogelijk oplossen, 

maar op sommige punten heeft de gemeente maar weinig invloed, 

zoals de A10 (valt onder het Rijk). Daarnaast is 2020 krap 

anderhalf jaar na de verkiezingen en is een dergelijke ambitie niet 

realistisch.



# Indiener(s) Titel Van 

regel

Tot 

regel

Bestaande tekst (oud) Voorstel Toelichting indiener Advies 

PPC

Toelichting PPC Opmerkingen

27 Geert-Jan Kemme De gemeente 

als producent 

van fijnstof 

en 

geluidsoverla

st

256 256 - Nieuwe tekst: 

Bij het aankoopbeleid van voertuigen en 

apparatuur voor het openbaar vervoer, de 

aanleg en en het onderhoud van wegen, het 

groenonderhoud (bladblazers!) en andere 

gemeentelijke diensten worden de reductie van 

fijnstof en geluid in samenhang een 

toetsingscriterium. Bij het verlenen van 

omgevingsvergunningen worden eisen gesteld 

aan de uitstoot van fijnstof en geluid. Op de 

uitvoering daarvan wordt toegezien en 

gehandhaafd.

De gemeente is zelf direct als uitvoerende organisatie en 

als toezichthouder verantwoordelijk voor de het 

verspreiden van grote hoeveelheden fijnstof en 

geluidsoverlast .Amsterdam is mede daardoor een 

lawaaiige en stoffige stad. .En de gemeente Amsterdam 

is in vergelijking met de andere grote steden in 

Nederland geen voorloper om het eigen aandeel daarin 

terug te dringen. Belangrijk beleidsinstrument om beide 

in samenhang terug te dringen zijn het gemeentelijke 

aankoopbeleid, het vergunningenbeleid en de 

toezichthoudersfunctie.

Overnemen

29 Jonne Velthuis

Andere 

woordvoerder(s):

Willem Van Lanschot, 

Angelita Ariëns 

Kapper, 

Joram Snijders, 

Jennifer Muller, 

Sigrid Hettinga, 

Eduard Jebbink.        

Liever 

duurzaam 

dan lokaal

260 261  We kiezen voor een buurt-voor-buurt aanpak 

met een voorkeur voor lokale bronnen.

wijzigen in:

We kiezen voor een buurt-voor-buurt aanpak 

met een voorkeur voor duurzame bronnen.

Warmte is per definitie lokaal. Duurzame bronnen zoals 

geothermie en biogas hebben geen CO2 uitstoot, terwijl 

warmte uit de industrie dit wel heeft.

Gewijzigd 

overnemen

Wijzigen naar ‘duurzame lokale bronnen’. Lokale bronnen geven 

lage temperatuur warmte,  De afgelopen jaren zijn in Amsterdam 

nieuwbouwwijken aangesloten op warmtenetten die worden gevoed 

door de Diemer gascentrale of de Afval Energie centrale. Die 

warmte heeft een relatief hoge temperatuur: 70°C of meer.  Dat is 

zonde van de energie, want die huizen kunnen we bouwen met 

goede isolatie en hebben die hoge temperaturen dus niet nodig. En 

aangezien restwarmte niet eeuwig beschikbaar is, kun je het beter 

gebruiken voor het verwarmen van bestaande, vooroorlogse bouw; 

en daar hebben we veel van in Amsterdam. Lokale bronnen 

(WKO’s bijvoorbeeld) gene lage temperatuurwarmte. Hiervoor 

moet je en apart net aanleggen en vloerverwarming in de huizen 

aanleggen. Vandaar dat het woord ‘lokaal’ heel essentieel is en niet 

uit het VKP geschrapt mag worden.

30 Remko Zuidema  aardwarmte 

geleidelijk 

invoegen in 

warmtenet 

271 - Nieuwe tekst: 'D66 stimuleert in de huidige en 

nieuwe warmtenetten geleidelijke vervanging 

van de huidige fossiele of verbrandingswarmte 

bronnen zoals met aardwarmte.'

Na "(...) vergroten." en voor "In nieuwgebouwde (...)" 

deze zin toevoegen;

De huidige bronnen zijn tijdelijk en niet duurzaam. De 

uiteindelijke bron is duurzame warmte uit de bodem. Dat 

nu opstarten omdat de ontwikkeltijd daarvan lang is.

Overnemen

31 Jonne Velthuis

Andere 

woordvoerder(s):

Willem Van Lanschot, 

Angelita Ariëns 

Kapper, 

Joram Snijders, 

Jennifer Muller, 

Sigrid Hettinga, 

Eduard Jebbink.        

Gemeente 

medefinancie

r buurtaccu's

291 291 Op dit moment ontstaat er al een pioniersmarkt 

voor zogenaamde huisaccu’s om thuis elektriciteit 

op te slaan. Met het oog op de toekomst en de 

betaalbaarheid is het beter om in stedelijk gebied 

te kiezen voor collectieve oplossingen 

(buurtaccu’s). Daarnaast zorgt deze optie voor 

een betere energiezekerheid en kan tijdelijke 

energiestoringen op het net opvangen. 

Buurtaccu’s zijn ook veiliger dan huisaccu’s. Het 

is voor de brandweer lastig een brand goed en 

veilig te bestrijden in woningen meteen huisaccu.

Toevoegen: 

D66 vindt dat de gemeente een rol heeft in het 

mede-financieren van deze buurtaccu’s.

Gaat een stap verder dan het huidige stuk. We laten nu 

in het midden welke partij voor deze accu's gaat zorgen 

of dat burgers hier zichzelf voor organiseren. Hiermee 

komt dit fantastische idee niet van de grond. Daarom 

vind D66 dat de Gemeente hier een actieve rol in heeft 

en hiervoor geld beschikbaar moet komen dit soort 

initiatieven leven in te blazen.

Gewijzigd 

overnemen

Als energietransitie afhankelijk gemaakt wordt van subsidies treedt 

vertraging op. Het is beter om pilots te doen zodat we een 

collectieve businesscase kunnen uitvinden zodat deze technologie 

een verdienmodel heeft.

 Daarom svp wijzigen in "D66 wil dat de gemeente hiertoe leergeld 

ter beschikking stelt.”"



# Indiener(s) Titel Van 

regel

Tot 

regel

Bestaande tekst (oud) Voorstel Toelichting indiener Advies 

PPC

Toelichting PPC Opmerkingen

32 Remko Zuidema  CO2 arm en 

vrije 

bouwmaterial

en gebruik 

298 298 D66 wil klimaatneutraal bouwen en zoveel 

mogelijk grondstoffen en bouwmaterialen 

hergebruiken, zoals beton en kozijnen. Materialen 

moeten bij sloopwerkzaamheden gemakkelijk 

kunnen worden opgeslagen en de data ervan 

moeten worden vastgelegd in een openbare 

database. Zo kunnen bouwers inschatten welke 

materialen er al zijn om circulair te kunnen 

bouwen. Een grondstoffenpaspoort wordt 

verplicht.

 Toevoegen: 

Ook CO2 neutrale of opnemende 

bouwproducten en -systemen worden daarin 

gestimuleerd, zoals nieuw Portlandcement vrij 

bouwen. 

Wereldwijd gebruik van Portlandcement veroorzaakt 6% 

van door mensen vrijkomende CO2, bijna 3x de gehele 

luchtvaart. Alternatieven zoals Hoogovencement of uit 

As vanuit afvalverbranding zijn even goed bruikbaar. 

Hergebruikt Portlandcement reageert vaak nog voor 2/3 

gelijk nieuw cement, dus ook hergebruik daarvan 

stimuleren. Daarvan is de CO2 al vrijgekomen door de 

staalproductie of afvalverbranding. Daarnaast zijn er 

steeds meer bouwproducten waarin CO2 wordt 

opgenomen uit schoorstenen of lucht. 

Overnemen

33 Jonne Velthuis

Andere 

woordvoerder(s):

Willem Van Lanschot, 

Angelita Ariëns 

Kapper, 

Joram Snijders, 

Jennifer Muller, 

Sigrid Hettinga, 

Samenwerkin

g voor 

circulaire 

economie

305 305 - Nieuwe tekst: 

D66 wil dat gemeente de transitie naar de 

circulaire economie faciliteert en ruimte biedt 

aan innovatie en samenwerking tussen 

bedrijven.

Circulaire economie gaat over meer dan alleen bouwen. 

De gemeente heeft een rol om meerdere sectoren te 

verbinden.

Overnemen

34 Remko Zuidema  gemiddeld B 

label 

312 312  Op korte termijn moeten de bestaande 

corporatiewoningen in 2020 naar label B

 Wijzigen in:

Op korte termijn moeten de bestaande 

corporatiewoningen in 2020 naar gemiddeld 

label B

De afspraak met corporaties is niet om een woning naar 

label B te halen, maar om corporatiewoningen maximaal 

te verduurzamen ter compensatie van woningen na 2020 

worden verduurzaamd.

Overnemen

35 Eduard Jebbink Stimuleren 

energiebespa

ring bedrijven

319 320 De gemeente ondersteunt bedrijven om alle 

mogelijke energiebesparende maatregelen te

319 nemen die zich aantoonbaar binnen 5 jaar 

terugverdienen

Toevoegen: 

Dit geldt ook voor semi-overheids instellingen; 

die moeten daarvoor een deel van hun 

reserves kunnen inzetten.

Bijvoorbeeld scholen houden nu financiele reserves aan. 

Gebruik van deze reserves voor energiebesparing is een 

veilige investering en tast de solvabiliteit niet aan.

Ontraden Scholen vallen niet onder de Wet Milieubeheer, daarom kan de 

gemeente hier niet op handhaven. Het huidige programma voor 

schoolgebouwen van de gemeente Amsterdam is overigens 

ambitieuzer. 

36 Mark van Marrewijk  Innovatieve 

duurzame 

energiebronn

en 

332 332 - Nieuwe tekst: 

Innovatieve duurzame energiebronnen

Het gebruik maken van innovatieve duurzame 

energiebronnen zoals zonne-energie, 

windenergie en aardwarmte behoort tot onze 

ambities.

Dit is een apart paragraafje met eigen kopje ertussen.

Hiermee wordt de aandacht nog eens gevestigd op onze 

algemene ambitie innovatieve duurzame energiebronnen 

te willen toepassen waaronder ook aardwarmte.

In de kopjes erna worden deze ambities voor de 

komende periode concreter gemaakt.

Neutraal -

37 Remko Zuidema garantiestelling 

voor VvE 

verduurzaming

366 366 Daarnaast willen we het fonds inzetten als 

multiplier of om via garanties risico’s af te dekken, 

bijvoorbeeld bij de crowdfunding van 

zonnepanelenvelden,...

Toevoegen: 

 , bij leningen voor VvE’s namens de 

gezamenlijke eigenaren, ...

VvE's hebben formeel geen eigendom en daardoor 

vanuit banken een garantiestelling van de overheid 

nodig. Dit lijkt qua voorwaarden op de NHG garantie, 

doch wat is de kans dat ALLE VvE leden niet kunnen 

betalen? Nihil! De provincie Drenthe en Assen doen dit 

al waardoor niet elke appartement eigenaar een aparte 

hypotheek hoeft af te sluiten voor elk een relatief klein 

bedrag. Dit ontzorgt de eigenaren, voorkomt zeer veel 

notaris, kadaster en bankafsluitkosten en voorkomt dat 

elk lid van de VvE dat geen hypotheek kan krijgen - te 

oud, zzp'er of Tiel registrant - de volledige 

verduurzaming van het gebouw blokkeert.

Overnemen

38 Pim Hol Amsterdam 

regenbestend

ig

370 370 - Nieuwe tekst: 

D66 hecht veel waarde aan het behoud van het 

groen in tuinen en binnengebieden tussen 

woonblokken en vindt dat dit belang boven het 

bebouwen van een deel van de tuin moet gaan

Er is nogal wat vrijheid gekomen om een deel van de 

tuinen te vervangen voor een kelder en aan te bouwen 

erker. het gebied tussen woonblokken wordt daardoor 

geleidelijk aan dicht gebouwd. Dat is onwenselijk, zowel 

uit het oogpunt van het groen blijven van 

binnengebieden als voor het steeds belangrijker worden 

van de opvang van regenwater. Er moet daarom een 

zeer terughoudend beleid zijn voor het afgeven van 

vergunningen voor erkers en tuinen in gevallen dat de 

gemeente daar zeggenschap over heeft.(zie ook tekst 

regel 414 over groen in de buurt)

Ontraden We hechten zeker waarde aan het groen in tuinen en in delen van 

de stad is het ook verboden of slechts beperkt toegestaan om deze 

te bebouwen. Op andere plekken kunnen we wat meer flexibel zijn. 

Wel is het goed om hier aandacht voor te hebben. Toch onraden 

we het amendement omdat het te rigide is.



# Indiener(s) Titel Van 

regel

Tot 

regel

Bestaande tekst (oud) Voorstel Toelichting indiener Advies 

PPC

Toelichting PPC Opmerkingen

39 Willem van Lanschot Ambitie voor 

groene daken

374 374 D66 wil veel meer groene daken en (tijdelijk) 

wateropslag in de openbare ruimte.

Toevoegen: 

Amsterdam heeft momenteel ruim 150.000 m2 

aan groene daken. Dit moet in 2022 zijn 

opgelopen tot minimaal 250.000 m2.

Groene daken verbeteren de regenopvangcapaciteit, 

zorgen voor betere isolatie en geven ruimte aan 

biodiversiteit. De stad wordt er bovendien mooier en 

gezonder van. 

Het introduceren van een concreet doel zorgt voor meer 

focus bij de inspanning om het aantal groene daken uit te 

breiden. Er zijn nog ruimschoots daken die tot groen dak 

kunnen worden omgebouwd, ook bij gebouwen die 

eigendom zijn van de gemeente. 

Het getal van 150.000 m2 is gebaseerd op artikel in de 

NRC uit 2016.

Overnemen

40 Willem van Lanschot Lokale 

wateropvang

374 374 - Nieuwe tekst: 

Nieuwbouwprojecten en stedelijke 

herontwikkeling moeten er (minimaal) voor 

zorgen dat de regenwateropvang en -afvoer op 

de locatie zelf of in de directe omgeving wordt 

gecompenseerd.

Nu mogen ontwikkelaars de wateropvangcapaciteit 

elders uitbreiden, terwijl wateroverlast juist zeer lokaal 

voor problemen kan zorgen.

Overnemen

41 Jonne Velthuis

Andere 

woordvoerder(s):

Willem Van Lanschot, 

Angelita Ariëns 

Kapper, 

Joram Snijders, 

Jennifer Muller, 

Sigrid Hettinga, 

Asfalt weg 

tussen 

tramrails

375 375 De stad moet meer waterbestendig worden 

ingericht, bijvoorbeeld door extra groen op straat.

Toevoegen: 

D66 wil dit onder andere doen door, waar 

mogelijk, het asfalt tussen de tramrails weg te 

halen.

Dit een laagdrempelige actie waarmee de gemeente het 

goede voorbeeld kan geven niet alles te bestraten. In 

steden zoals Den Haag is dit al zeer succesvol gedaan.

Overnemen

42 Ingetrokken

43 Pim Hol Afvalinzameli

ng

382 382 - Nieuwe tekst: 

D66 vindt bovendien dat de vervuiling rondom 

ondergrondse huisvuilcontainers, door het er 

neerzetten van (grof) vuil moet worden 

tegengegaan door meer handhaving en veel 

hogere boetes voor overtreders.

Het gaat vaak om lomp, aso gedrag ook ten opzichte van 

straatbewoners die de straat schoon willen houden. Dit 

aso gedrag werkt deprimerend. De straat is openbare 

ruimte en geen individuele vuilstortplaats. Breidt de 

handhaving uit, dat geeft extra werkgelegenheid voor 

mensen die wellicht toch al moeilijk aan een baan komen. 

Door de boetes voor lomp gedrag, wordt een deel van de 

handhavingskosten terugverdiend.

Overnemen



# Indiener(s) Titel Van 

regel

Tot 

regel

Bestaande tekst (oud) Voorstel Toelichting indiener Advies 

PPC

Toelichting PPC Opmerkingen

44 Jonne Velthuis

Andere 

woordvoerder(s):

Willem Van Lanschot, 

Angelita Ariëns 

Kapper, 

Joram Snijders, 

Jennifer Muller, 

Sigrid Hettinga, 

Eduard Jebbink.        

Afvalscheidin

g

382 382 - NIeuwe tekst: 

Het scheiden van huisafval wordt gestimuleerd. 

D66 wil dat het bestaande doel om in 2020 een 

huisafvalscheidingspercentage van 65% te 

behalen, wordt verhoogd tot 75% in 2022. 

Momenteel ligt het voorscheidingspercentage 

in Amsterdam slechts op 13%, terwijl het 

landelijk gemiddelde meer dan 50% is. Hiertoe 

wil D66 op zoek naar slimme oplossingen. 

Denk bijvoorbeeld aan containers met 

sensoren die aangeven wanneer ze vol zitten. 

Zo worden onnodig ritten met de vrachtwagen 

bespaard, terwijl er geen overlast meer is door 

volle containers. Er moeten meer initiatieven 

komen voor afvalscheiding bij de bron, in 

navolging van de proef in stadsdeel Oost. 

Verder moet het makkelijker worden om afval 

correct in te leveren. Daarom moet in ieder 

geval in ieder stadsdeel een afvalpunt komen. 

Retailers zijn al verplicht om oude elektrische 

apparaten in te nemen, maar doen dit nog niet 

voldoende. D66 wil dat hier strenger op 

gehandhaafd wordt, maar bekijkt wel of het 

systeem voor winkeliers niet onevenredig 

belastend is. Amsterdam neemt de verdere 

verwerking op zich. Er komen extra 

ophaalpunten op strategische punten om 

voorlopers de kans te geven meer soorten 

afval te scheiden. Denk bijvoorbeeld aan 

plastic bij biologische supermarkten en 

kattenbakgrind bij de dierenwinkel.

Afvalscheiding in Amsterdam is een belangrijk t hema en 

gebeurd in onze stad nog te weinig. Het verdiend 

daarom aandacht om te blijven experimenteren met 

manieren waarop dit goed kan. Dit is in het huidige stuk 

onderbelicht, plus er zijn geen doelstellingen aan 

verbonden

Overnemen

45 Marjet van Bezooijen  Wie het 

kleine niet 

eert... 

382 382 - Nieuwe tekst: 

...en inzetten op het plaatsen van meer containers 

voor het inzamelen van  papier, plastic, glas en gft.

 Nederland Circulair voor 2050. Dat is de ambitie van 

ook de huidige regering. Hiervoor moet nog veel 

gebeuren. Eén van de dingen die bijdraagt aan het 

bereiken van deze doelstelling is het gescheiden 

inzamelen van afval. 

Overnemen Tekst amendement 

gewijzigd

46 Elise Moeskops

Andere 

woordvoerder(s):

Mark van der Veer

Eva de Vries

Boudewijn Oranje

Geen 

bovengronds

e afvalbakken

387 388 Er komen meer ondergrondse afvalcontainers 

waar dat kan - in het centrum ook aan de kades 

van de grachten - en bovengronds waar dat 

moet, 

Schrappen van de woorden "waar dat kan" en 

van de woorden "en bovengronds waar dat 

moet" 

De ambitie is overal ondergrondse containers, het 

plaatsen van bovengrondse containers vertraagt alleen 

maar de komst van dat eindbeeld. Bovengrondse 

containers zijn daarmee niet duurzaam, maar ook nog 

lelijk en potentiële hotspots. Ook om het draagvlak bij de 

bewoners in Amsterdam te bewaren is het van belang 

om niet in te investeren in bovengrondse containers. 

Er zijn plekken in Amsterdam waar ondergrondse bakken 

moeilijker of duurder zijn, maar voor alles is een 

oplossing te vinden. En om onze ambitie nou in het 

programma al te laten varen....

Ontraden Uiteraard in principe ondergronds. Bovengrondse containers 

kunnen echter nodig zijn, bijvoorbeeld voor plastiek en textiel. 

Advies gewijzigd



# Indiener(s) Titel Van 

regel

Tot 

regel

Bestaande tekst (oud) Voorstel Toelichting indiener Advies 

PPC

Toelichting PPC Opmerkingen

47 Theo van Oers Waterstof 414 414 NIeuwe tekst: 

Waterstof

D66 wil t.b.v. de schone lucht, de productie en 

distributie van waterstof en de bouw van 

waterstoftankstations actief stimuleren. De 

gemeente zal een proef entameren met 

waterstofbussen.

Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen voor het vervoer 

van personen en vracht mogelijkheden voor de 

aandrijving van elektromotoren op basis van batterijen 

en van waterstof, De auto op batterijen heeft geen 

uitstoot de waterstofauto stoot water uit. Batterijen op 

grote schaal produceren geeft uitstoot van CO2: een 

auto moet zeven jaar rijden om deze uitstoot te 

neutraliseren. Waterstof kan geproduceerd worden met 

de variabele opbrengst van zon- en wind-energie.

Een waterstofpersonenauto kan ook elektriciteit leveren 

aan het huis van de eigenaar.

De ontwikkelingen rond waterstof zijn in een enorme 

versnelling geraakt: in Duitsland worden elk jaar 40 

waterstoftankstations gebouwd, de Bundebahn sheeft 

2000 waterstoftreinen besteld; Hyundai komt in Januari 

2018 met een waterstofpersonen auto. Nederland raakt 

snel achter.

Een electrolyser in de Amsterdamse haven kan de 

elektriciteit uit de windparken op zee in waterstof 

omzetten, opslaan en distribueren. Daarmee worden 

twee vliegen in een klap geslagen: elektriciteit opslaan in 

waterstof en nieuwe activiteit voor de Amsterdamse 

haven waar kolen en benzineoverslag gaan wegvallen.

Ontraden Na eerder een proef met waterstofbussen is in 2015 een 

principebesluit genomen om over te gaan op elektrische bussen. 

Hieraan willen we vasthouden.

Amendement was 

oorspronkelijk 

ingediend door KG 

Economie. Is nu 

ingediend op 

persoonlijke titel.

48 Remko Zuidema  ook een 420 420  ...een ook...  wijzigen in:

...ook een...

 taalvout/d Overnemen -

49 Bas ten Dam, 

(namens KG 

Economie.)

Andere 

woordvoerder(s): 

Boris Nienhuis.

Parkeren 

lokale 

gebruikers

423 426 In het centrum wil D66 dat straatparkeren 

voornamelijk voor bewoners, ondernemers en 

hun eigen gerichte bezoekers beschikbaar is. 

Andere binnenstadbezoekers die met de auto 

komen, kunnen in een van de garages rond het 

centrum of op Parkeer en Reisplekken (P&R) 

terecht. Het straattarief gaat dan ook flink 

omhoog voor deze groep, bijvoorbeeld naar 7,50 

euro per uur.

Schrappen Het verlenen van voorrang aan lokale gebruikers leidt tot 

inefficiënt hoog autobezit en gebruik en drukt de 

gemeenteinkomsten.

Ontraden Het gaat er juist om dat mensen die niet in de binnenstad wonen 

ook niet meer als vanzelfsprekend kunnen parkeren in de 

binnenstad. Die beweging richting een meer autoluwe binnenstad 

lijkt ons logisch, en zo benadeel je niet bijv. ouderen die in de 

binnenstad wonen en die wel een auto nodig hebben.

50 Jan-Bert Vroege en 

Piet Rietman

 Parkeerdruk 423 423  In het centrum... Wijzigen in:

In gebieden met een zeer hoge parkeerdruk 

zoals gedeelten van het Centrum, Oud-West 

en de Noord-Pijp...

in sommige delen van stadsdeel Centrum is parkeerdruk 

nog vrij laag; in gebieden buiten het centrum zoals 

Overhoeks, De Pijp en de Hallen juist erg hoog

Overnemen

51 Pim Hol Parkeren 425 426 Het straattarief gaat dan ook flink omhoog voor 

deze groep, bijvoorbeeld naar 7,50 euro per uur

Schrappen Deze verhoging dient op geen enkele wijze een doel. het 

parkeertarief is toch al erg hoog en de verhoging zal niet 

tot minder parkeren leiden. Het zal alleen maar gezien 

worden als verder uitknijpen van automobilisten en dus 

autopesten. Dergelijke maatregelen zijn alleen zinvol als 

het werkelijke positieve effecten heeft.

Ontraden Verhoging parkeertarieven heeft tot doel om parkeren op straat te 

ontmoedigen en bezoekers te verleiden om aan de rand van de 

stad in P&R of in een  parkeergarage te parkeren. De 

parkeertarieven voor bezoekers zijn al 5 jaar niet gestegen, itt de 

prijs van de bewonersvergunning. Ook is het door komst van 

parkeer-apps mogelijk veel meer precies voor het aantal 

parkeerminuten te betalen dan voorheen. 

Amsterdam bereikbaar houden
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regel
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regel
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52 Jan-Bert Vroege Parkeerduurbe

perking
426 426 Het straattarief gaat dan ook flink omhoog voor 

deze groep, bijvoorbeeld naar 7,50 euro per uur

Toevoegen:

...en voeren we een parkeerduurbeperking van 3 uur 

in.

voor langer parkeren zijn er parkeergarages, lang 

parkeren voor bezoekers in P&R of in garage niet op 

straat

Gewijzigd 

overnemen

In alle genoemde gebieden een parkeerduurbeperking van 3 uur 

invoeren gaat de PPC te ver. Wel zouden we ons kunnen 

voorstellen dat het op specifieke plekken een beperking van de 

parkeerduur met enige uren de parkeerdruk kan ontlasten. Daarbij 

kiezen we voor maatwerk

voorgestelde tekst:  "...en kan er op bepaalde plekken met een 

extreem hoge parkeerdruk een parkeerduurbeperking van enige 

uren worden ingevoerd."

53 Eduard Jebbink

Andere 

woordvoerder(s):

Thijs Dekker

Parkeren 428 429 Mensen met een vergunning mogen altijd 

parkeren, maar we willen wel bevorderen dat 

auto’s die weinig gebruikt worden van straat af 

gaan en in garages rond het centrum worden 

geparkeerd.

Wijzigen in: 

Mensen met een vergunning worden 

gestimuleerd om deze op te geven, 

bijvoorbeeld met kortingen op gebruik van deel-

auto’s en/of OV kaarten. Financiering van deze 

incentives wordt gedekt door een algemene 

verhoging van parkeervergunningen.

te weinig concreet hoe dit bevordert gaat worden, en het 

kan breder worden ingezet (niet alleen voor weinig 

gebruikers)

Ontraden We zouden ons niet willen beperken tot deze vormen van 

stimulering en vinden de bestaande tekst is al duidelijk genoeg.

55 Jan-Bert Vroege Wie bepaalt 434 435 De besturen van de andere stadsdelen krijgen de 

mogelijkheid om eenzelfde parkeerregime te 

realiseren, mochten ze dat noodzakelijk vinden.

Schrappen toelichting: dit is in strijd met het nieuwe bestuurlijk 

stelsel. Besluitvorming over wijzigen van 

parkeerverordening moet altijd langs de gemeenteraad. 

Eenduidig systeem in de hele stad op gebeid van 

parkeerbeleid is te previleren boven lokale wensen

Gewijzigd 

overnemen

PPC stelt wijziging voor: "De besturen van de andere stadsdelen 

kunnen in samenspraak met de centrale stad kiezen om eenzelfde 

parkeerregime te realiseren, mochten ze dat noodzakelijk vinden."

54 Pim Hol Parkeren op 

zondag

434 435 - Nieuwe tekst: 

D66 vindt dat er een einde moet komen aan het 

gratis parkeren op zondag in gebieden waar er 

door de week betaald parkeren is.

De redenen destijds voor het gratis parkeren waren 

bevordering van het toerisme en het wegnemen van 

belemmeringen voor familiebezoek. De eerste reden lijkt 

inmiddels vervallen. Gratis parkeren helpt bovendien niet 

bij het terugdringen van het verkeer in de stad. De 

tweede reden kan vervallen als een goede 

bezoekersregeling voor bewoners in het leven wordt 

geroepen, zoals ik in een ander amendement voorstel. 

Bovendien levert het extra inkomsten op.

Ontraden Betaald parkeren is op zondag al ingevoerd op die plekken waar de 

parkeerdruk hiertoe aanleiding geeft zoals in grote delen van het 

centrum en per 1 jan aanstaande in delen van West.

Waar parkeerdruk het toelaat is gratis op zondag een van de 

factoren die bijdraagt aan het draagvlak voor betaald parkeren 

onder bewoners. 

56 Jan-Bert Vroege Overal 

betaald 

parkeren

435 435 - Nieuwe tekst: 

Parkeren is in grote delen van de stad nog altijd 

gratis of erg goedkoop, maar openbare ruimte 

is schaars en duur. We voeren daarom betaald 

parkeren in binnen de gehele bebouwde kom 

van Amsterdam van 9.00-19.00 uur met in de 

nieuwe gebieden een laag tarief 

(10euro/maand vergunning en 0.50 cent/uur 

bezoekers). Binnen de ring en onder het IJ 

worden de blauwe zones en 10-centzones, met 

uitzondering van sportparken, afgeschaft.

toelichting

Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw is parkeerdruk de 

enige reden om betaald parkeren in te voeren. Het wordt 

de hoogste tijd dat betalen voor parkeren de norm wordt, 

en dat de hoogte van bedrag afhankelijk is van de 

parkeerdruk

Alleen zuid zijn er op dit moment nog 10-centzones in 

Winkelgebieden., dit achterhaalde instrument kan 

worden afgeschaft.

Ontraden In een aantal gebieden is de parkeerdruk zo laag en is er geen 

sprake van waterbedeffect dat het invoeren van betaald parkeren 

noodzakelijk is.

58 Jan-Bert Vroege Grachten 

autovrij 

442 442 NIeuwe tekst: 

We streven naar autoluwe grachten zonder 

parkeerplaatsen, te beginnen aan de 

onevenzijde van de grote grachten. Bij iedere 

herprofileringe halen we waar mogelijk de 

parkeerplaatsen weg. we ruimen rak voor rak 

de parkeerplaatsen geleidelijk op. Dat doen we 

eerst aan de zonnige zijde; De inrichting van de 

openbare ruimte zoals we nu al hebben rondom 

de Hermitage is hierbij ons uitgangspunt.

toelichting: De mooiste plekken van de stad zijn voor de 

geparkeerde auto;
Ontraden De binnenstad meer autoluw maken is zeker een doel van D66, 

maar door dit aan slechts de helft van de grachten te doen, 

verandert het symmetrische karakter van de grachten. ook andere 

mogelijke consequenties van deze maatregel zijn niet goed te 

overzien. Liever het stadsbestuur een integrale afweging te laten 

maken over hoe de binnenstad meer autoluw te maken is.
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59 Jonne Velthuis

Andere 

woordvoerder(s):

Willem Van Lanschot, 

Angelita Ariëns 

Kapper, 

Joram Snijders, 

Jennifer Muller, 

Sigrid Hettinga, 

Eduard Jebbink.        

Geen extra 

ondergronds

e 

parkeergarag

es (1)

444 444 Extra parkeergarages en P&R-plekken Wijzigen in: 

Extra P&R-plekken

We willen geen extra auto’s in de binnenstad, maar zoals 

eerder genoemd juist meer autoluwe zones in de stad. 

Het is daarom tegenstrijdig om meer parkeergarages te 

bouwen. In plaats hiervan kan er beter in innovatiever 

Openbaar Vervoer worden geïnvesteerd.

Ontraden Een van de manieren waarop we de drukke plekken in de stad 

meer autoluw kunnen maken, is door de auto's parkeerruimte te 

geven in (ondergrondse) garages rond deze buurten. We staan 

daarom juist positief tegenover de ontwikkeling van dergelijke 

garages, hoewel we weten dat het op sommige plekken ook 

moeilijk wordt deze te realiseren. We ontraden dan ook het 

schrappen van deze passage.

60 Jonne Velthuis

Andere 

woordvoerder(s):

Willem Van Lanschot, 

Angelita Ariëns 

Kapper, 

Joram Snijders, 

Jennifer Muller, 

Sigrid Hettinga, 

Eduard Jebbink.        

Geen extra 

ondergronds

e 

parkeergarag

es (2)

445 450 Wat D66 betreft worden er op verschillende 

plekken in de stad ondergrondse parkeergarages 

aangelegd, zoals de geplande 

Singelgrachtgarage en de binnenkort te openen 

garage onder de Boerenwetering. Er moet hierbij 

ook gebruik gemaakt worden van de ruimte onder 

nieuwbouwprojecten in de stad. Door de extra 

capaciteit van deze garages kunnen waar 

mogelijk net zoveel parkeerplekken op straat 

geschrapt worden. De daardoor vrijgekomen 

ruimte krijgt een nieuwe bestemming.

Schrappen We willen geen extra auto’s in de binnenstad, maar zoals 

eerder genoemd juist meer autoluwe zones in de stad. 

Het is daarom tegenstrijdig om meer parkeergarages te 

bouwen. In plaats hiervan kan er beter in innovatiever 

Openbaar Vervoer worden geïnvesteerd.

Ontraden Een van de manieren waarop we de drukke plekken in de stad 

meer autoluw kunnen maken, is door de auto's parkeerruimte te 

geven in (ondergrondse) garages rond deze buurten. We staan 

daarom juist positief tegenover de ontwikkeling van dergelijke 

garages, hoewel we weten dat het op sommige plekken ook 

moeilijk wordt deze te realiseren. We ontraden dan ook het 

schrappen van deze passage.

61 Jan-Bert Vroege Beter benutten 

private 

parkeerplaatse

n

448 448 - NIeuwe tekst: 

Ook bestaande private parkeerplaatsen zoals bij 

kantoren, hotels en appartementencomplexen 

moeten beter benut worden.

in de zijn er veel parkeerplaatsen, bij hotels, bij kantoren, 

bij VVE's die heel veel uren leeg staan'; met wat 

investeringen en behulp van apps's kunnen deze 

ontsloten worden voor andere bezoekers;

Overnemen

62 Eduard Jebbink

Andere 

woordvoerder(s):

Thijs Dekker

Nieuwe 

vormen van 

mobiliteit

470 471 De gemeente investeert daarom in concepten als 

MAAS, Mobility As A Service.

Wijzigen in: 

Gemeente neemt de regie om diverse partijen 

die werken aan MAAS bij elkaar te brengen. 

Doel daarvan moet zijn om betere mobiliteit 

diensten te realiseren voor bewoners, bedrijven 

en bezoekers.

Gemeente hoeft geen geld te investeren. En het doel 

van MAAS moet duidelijk zijn, anders is het alleen een 

leuke term.

Overnemen -

63 Jan-Bert Vroege Stadslogistiek 473 484 Stadsdistributie Wijzigen in: Stadslogistiek juiste jargon, distributie is een onderdeel van logistiek Overnemen

64 Jan-Bert Vroege Busjes 474 474 Door de omzetgroei van webwinkels, is het aantal 

pakketbezorgers enorm toegenomen

Schrappen dat internetshop en pakjes de grote veroozaker zijn van 

busjes is een fabel. Pakjes zijn ongeveer 2 procent van 

de totale logistiek en bovendien juist een van de vormen 

die vrij effecient zijn, want volle busjes ipv verplaatsen 

van lucht

Overnemen

65 Remko Zuidema distributie van 

bouw

477 477 In de bouw werken steeds meer zelfstandigen, 

die met een eigen busje naar de bouwplaats 

komen. 

Schrappen oplossing voor de bouw(projecten) qua logistiek staan al 

vermeld op regel 483; specifieke schuldvraag door 

zelfstandigen onbewezen en (grotendeels) onjuist.

Overnemen

66 Jan-Bert Vroege  

Bouwlogistiek 

484 485 - Nieuwe tekst: 

We stellen hoge eisen aan bouwlogistiek bij 

infrastructurele werken en 

nieuwbouwprojecten.

bouwlogistiek vormt 40% van al het goederen vervoer in 

de stad. De gemeente is hierbij een van de grootste 

opdrachtgevers danwel kan via bouwenveloppe 

voorwaarde stellen; Aan deze knop kunnen we dus direct 

draaien.

Overnemen
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67 Jan-Bert Vroege  Nieuwe 

paragraaf 

fiets 

486 493 Veilige fietsroutes. Iedereen, maar met name 

kinderen, moet veilig door de stad kunnen fietsen. 

Naar school, het park de sportvereniging en weer 

naar huis. Met hun ouders, maar ook alleen. Een 

veilig fietspad voor kinderen is ook veilig voor 

andere fietsers. Om dat te bereiken mogen 

vrijliggende fietspaden alleen nog door fietsers 

worden gebruikt. Motoraangedreven verkeer gaat 

naar de rijbaan. In alle Amsterdamse straten waar 

de weg door fietsers wordt gedeeld met andere 

verkeer, wordt een maximumsnelheid van 30 km 

per uur ingevoerd.

Wijzigen in:

Ruim baan voor de fiets

De fiets is het belangrijkste vervoermiddel van 

de Amsterdammer. Het aantal fietsers en 

fietskilometers groeit hard en snel,daarom wil 

D66 flink investeren in het verbeteren van de 

fietsinfrastructuur. We breiden het aantal 

fietsstraten, waar de auto slechts te gast is, 

flink uit. Ook maken we nieuwe verbindingen 

door de ontbrekende schakels in het 

fietsnetwerk aan te leggen. Fietspaden moet 

veiliger. Dus gaan snorfietsen en andere 

gemotoriseerde voertuigen zoals Biro's van het 

vrijliggende fietspad af. Bestaande fietspaden 

worden waar nodig flink verbeterd zodat je 

zonder hobbels en bobbels en zonder plassen 

kunt fietsen. Hierdoor kan iedereen veilig door 

de stad fietsen. Fietsroutes naar scholen en 

sportparken hebben hierbij onze eerste 

aandacht.

We investeren flink in fietsparkeerplaatsen 

zoals een nieuwe fietsgarage onder het 

Rembrandsplein. In woonstraten met te weinig 

ruimte heffen we autoparkeerplaatsen op, zodat 

iedereen zijn fiets goed kwijt kan.

De fiets is belangrijk en verdient daarom meer en meer 

concrete aandacht in ons VKP
Overnemen

68 Jan-Bert Vroege Verkeersveili

gheid

494 494 Nieuwe tekst: 

Met toenemende verkeersdrukte staat de 

verkeersveiligheid steeds meer onder druk. We 

intensiveren daarom het aanpak van de 

Blackspots en Redroutes. Ook komt er meer 

aandacht voor aanpakken van ongewenst 

gedrag in het verkeer zoals fietsen op de stoep, 

fietsen zonder licht en het gebruik van 

smartphones door alle verkeersdeelnemers. 

Alle Amsterdamse kinderen krijgen theoretisch 

als praktijk verkeerles, ook op de middelbare 

scholen. Belangenvertegenwoordigers binnen 

het CVC worden beter ondersteunt.

Verkeersveiligheid ontbrak geheel in het programma en 

verdient de expliciete aandacht van D66

Overnemen Advies gewijzigd

69 Martijn van den Hauten

Andere 

woordvoerder(s):

Marjet van Bezooijen

Met de metro 

door de nacht

517 Nieuwe tekst: 

Daarvoor is het allereerst noodzakelijk dat het 

metronetwerk ook ‘s nachts wordt benut. Ook 

buiten de tijden van de bestaande 

dienstregeling om is er een grote vraag naar 

vervoer. D66 pleit daarom voor een 24-uurs 

dienstregeling. Vooral omdat Amsterdam groeit 

is het belangrijk dat ook de bewoners van 

buitenwijken ‘s nachts makkelijk en op een 

veilige manier thuis kunnen komen.

Amsterdam is 24/7 actief. Overwegende dat D66 het 

gebruik van auto’s wil ontmoedigen is het van groot 

belang dat er een alternatief in de vorm van openbaar 

vervoer beschikbaar is, ook in de late uurtjes. Juist jonge 

mensen zijn vaker werkzaam of anderszins actief tijdens 

onregelmatige tijden. Om hun veilige thuiskomst zo 

eenvoudig mogelijk te maken is een uitbreiding van het 

nachtnet van groot belang.

Ontraden Goede OV-voorzieningen zijn ook in de nacht van groot belang. 

Nachtbussen voorzien gericht en flexibel in die behoefte.

Een metro past bij grote aantallen reizigers. Daarvan is ‘s nachts in 

Amsterdam i.h.a geen sprake. Internationaal wordt er op een 

enkele stad na (New York, Londen) ook niet ‘s nachts met metro’s 

gereden.

Een nachtmetro klinkt dus zeker aantrekkelijk, maar trekt relatief 

weinig reizigers en is relatief duur vanwege de kosten voor 

openstelling en beveiliging van de stations.

Het verlengen van de dienstregeling naar de ‘randen van de nacht’ 

zou wellicht kunnen, maar voor een 24-uursmetro is in Amsterdam 

onvoldoende aanleiding.

Negatief preadvies dus op dit amendement.
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Bestaande tekst (oud) Voorstel Toelichting indiener Advies 

PPC

Toelichting PPC Opmerkingen

70 Pim Hol uitbreiding 

openbaar 

vervoer

524 525 ...... en deze lijn verder door te trekken naar 

Schiphol".

Schrappen Met deze aanleg gaan enorme kosten gepaard, terwijl er 

een goede spoorverbinding beschikbaar is. Het is veel 

zinvoller de beschikbare middelen in te zetten voor een 

verbinding waar die werkelijk veel meer meerwaarde kan 

hebben, zoals de in het verkiezingsprogramma 

aangegeven traject van Oost naar West.

Ontraden Metro naar Schiphol is kansrijk doordat er meer dan een 

belanghebbende en meer dan een potentiële financier is en een 

daarvan het rijk is. Het gaat om een investering van globaal 750 

miljoen à anderhalf miljard euro.

Deze metroverlenging vergroot de betrouwbaarheid van de OV-

verbinding tussen stad en luchthaven en verlicht de druk op ander 

OV (treinen, trams).

Kan bovendien de transformatie en gebiedsontwikkeling tussen 

Zuidas en Schiphol (Riekerpolder oa) mee aanjagen.

Bovendien is het een expliciete en al op relatief korte termijn 

realistische stap in het verbeteren, vergroten van het metronetwerk 

waarvoor het realistisch is als Rijk en Schiphol (naast gemeente, 

vervoerregio en provincie) financieel bijdragen.

Stap voor stap groeit het metronetwerk daardoor.

Voor de langere termijn is een OostWestlijn ook heel waardevol. 

De vraag is wel welk tracé het verstandigst is, maar ook of andere 

financiers dan de gemeente Amsterdam realistisch zijn.

Ook gezien de kosten (schattingen kennen in de gemeentelijke 

rapporten momenteel een ondergrens van 7 miljard euro) is het 

niet verstandig nu die OostWestlijn een nog prominentere plek te 

geven in plaats van de Schipholmetro.

Het gaat om én én opdat we stap voor stap het metronet krijgen 

dat stad en regio beter bereikbaar maakt, hoge 

bebouwingsdichtheden mogelijk maakt, autogebruik verder 

terugdringt en drukte op straatniveau verkleint door vervoer voor 

een belangrijk deel ongelijkvloers (mn ondergronds) af te wikkelen

71 Marc van der Ham Bereikbaarhei

d Overhoeks 

en 

Buiksloterha

m 

531 531 Nieuwe tekst:

Op korte termijn moet er een oplossing komen 

voor de grote drukte bij de ponten in Noord. Dit 

leidt inmiddels tot opstoppingen en onveilige 

situaties. Door veel nieuwbouw in Noord zal het 

probleem toenemen. We maken daarom haast 

met de inzet van verkeersregelaars, meer en 

grotere ponten en de geplande vaste 

verbindingen over en onder het IJ.

De tekst van het amendement spreekt voor zich. 

Natuurlijk nodig ik iedereen van harte uit om door de 

week samen met mij om 09:00 uur of 18:00 uur een 

pontje te nemen.

Overnemen



# Indiener(s) Titel Van 

regel

Tot 

regel

Bestaande tekst (oud) Voorstel Toelichting indiener Advies 

PPC

Toelichting PPC Opmerkingen

72 Thijs Dekker OV infra 

verbeteren 

op korte ipv 

lange termijn 

met concreet 

doel

533 536 Daarnaast moet worden onderzocht of het 

financieel mogelijk is een nieuwe metrolijn aan te 

leggen, die van Oost naar West loopt en daarmee 

een hoogwaardige en robuuste OV-verbinding 

creëert voor IJburg, de nieuwe Sluisbuurt en de 

diverse wijken in Nieuw-West. Later kan hier ook 

IJburg 2 en eventueel Almere op worden 

aangesloten.

Nieuwe tekst: 

OV infrastructuur investeringen gericht op 

snelle resultaten met zoveel mogelijk gebruik 

van bestaande infrastructuur. Bijvoorbeeld het 

transformeren treinspoor naar metrospoor, 

trambanen naar metrobanen of het verhogen 

van de capaciteit van busbanen en tramrails. 

Doel is om alle wijken in Amsterdam te 

verbinden met hoogwaardig OV, met een 

maximale reistijd tot een NS intercity station 

van 15 minuten.

De Noord-Zuidlijn heeft vanuit de besluitvorming 20 jaar 

geduurd voordat het af is. In 20 jaar verandert het 

vervoerslandschap waarschijnlijk grondig met wellicht 

zelfrijdende auto's of anders. Daarnaast kostte de noord-

zuidlijn 3,1 miljard euro. Hoeveel tramlijnen kan je 

daarvan niet upgraden? Of anders omvormen van 

bestaande trein en tram tracé's tot metro met meer 

capaciteit. Kortom, geen nieuwe infrastructuur, maar 

verbeterde infrastructuur met meer capaciteit of hogere 

snelheden. Denk hierbij aan het ombouwen van een 

spoor tussen Amsterdam-Zuid en Schiphol naar een 

metrorails, het ombouwen van de tramrails van Lelylaan 

naar Osdorp voor een metrorails en die met een fly-over 

op het bestaande metronetwerk aansluit of tenslotte een 

metrolijn op de bestaande tramlijn van IJburg/Sluisbuurt 

naar Centraal.

Ontraden "Snelle resultaten klinken zeker aantrekkelijk, ook omdat beter, 

sneller en betrouwbaarder OV voor Amsterdam hard nodig is.

Ombouw van treinsporen naar metrosporen kan echter niet zo 

maar. Besluitvorming hierover gaat niet over een nacht ijs, omdat 

het veel consequenties kan hebben voor de treinenloop, capaciteit 

voor NS-treinen, veiligheid op het spoor, etc..

(Ombouw van het spoor naar Schiphol betekent bijvoorbeeld ook 

aanpassing van perronhoogtes: treinperrons zijn 70 cm hoog; 

metroperrons 1.00m). 

Hetzelfde geldt voor ombouw van tram naar metro. De suggestie 

wordt gewekt dat geen nieuw spoor nodig is, maar dat het 

bestaande makkelijk kan worden omgebouwd. Zo eenvoudig is dat 

echter niet.

Om bij de uitbreiding van het metronet ook dergelijke opties te 

onderzoeken, spreekt wel aan, al is niet op voorhand gezegd dat 

dit eenvoudig is danwel versnelt.

Het zou dan ook niet verstandig zijn de tekst in het 

conceptverkiezingsprogramma door dit amendement te vervangen.

Overigens is de ambitie van een korte reistijd naar elk NS-station 

zoals verwoord in het amendement ook sympathiek. Dit draagt 

echter niet bij aan bereikbaarheid van plekken ín de stad. De trein 

rijdt immers vooral óm de stad heen.

Derhalve geen positief preadvies op dit amendement."

73 Stefan Wirken Drukte spits 570 572 Om het verkeer op die drukke tijden wat te ontlasten, 

wil D66 dat de gemeente samen met andere overheids- 

en onderwijsinstellingen een plan maakt, dat ertoe leidt 

dat medewerkers en studenten de spits zoveel mogelijk 

kunnen mijden. Bijvoorbeeld door het toestaan van 

meer flexibele werktijden.

Wijzigen in:

Om het verkeer op die drukke tijden wat te ontlasten, 

wil D66 dat de gemeente samen met andere 

instellingen, bedrijven en organisaties een plan 

maakt, dat ertoe leidt dat bepaalde groepen mensen 

buiten de spits kunnen reizen. Bijvoorbeeld door het 

toestaan van meer flexibele werktijden.

De oude tekst van het verkiezingsprogramma sprak 

louter over studenten en medewerkers van overheids- 

en onderwijsinstellingen die buiten de spits zouden 

moeten reizen. De drukte in de spits is echter een 

gemeenschappelijk probleem in de stad waar niet louter 

studenten en ambtenaren voor verantwoordelijk zouden 

moeten worden gehouden. Studenten zijn ook gebaat bij 

op tijd beginnen met studeren en relatief op tijd klaar zijn. 

Veel studenten werken in de avond (mede gezien het 

leenstelsel en hoge huurprijzen in Amsterdam). Ook veel 

extracurriculaire activiteiten zijn in de avond. Door de 

tekst algemeen te formuleren kan naar alle 

mogelijkheden worden gekeken om de spits te ontlasten. 

Gemeenschappelijke problemen vergen een 

gemeenschappelijke verantwoordelijk.

Overnemen

74 Remko Zuidema spitsmijden 572 572 ...flexibele werktijden... wijzigen in: 

...flexibele school- en werktijden...
Docenten zullen toch voor de klas moeten staan, dus 

hun werktijden zijn afhankelijk van schooltijden die het 

verdienen expliciet te noemen.

Overnemen



# Indiener(s) Titel Van 

regel

Tot 

regel

Bestaande tekst (oud) Voorstel Toelichting indiener Advies 

PPC

Toelichting PPC Opmerkingen

159 Bart Vink 573 D66 pleit voor een pilot met beprijzing van het 

autogebruik op de hoofdwegen (met name 

snelwegen) in de Metropoolregio Amsterdam

Overwegende dat:

- De bereikbaarheid van stad en regio moet worden 

verbeterd en knelpunten moeten worden opgelost

- Andere werktijden, schooltijden, thuiswerken, andere 

vervoersmodaliteiten (OV bijvoorbeeld) daar een 

belangrijke rol in kunnen spelen maar hiermee niet alle 

knelpunten opgelost worden

- Duidelijk is dat de focus niet langer moet liggen op de 

aanleg van nieuwe wegen, maar moet verschuiven naar 

het beter benutten van de bestaande weginfrastructuur

- Beprijzing van het weggebruik daarbij een interessant 

instrument is

 

Constaterende dat:

- In diverse buitenlandse steden (waaronder Oslo, 

Stockholm, Londen, Singapore) goede ervaringen zijn 

opgedaan met beprijzen van het weggebruik

- Er verschillende mogelijkheden bestaan voor beprijzing, 

waaronder een congestietoeslag (‘’congestion charge’’) 

die de moeite waard zijn om uit te testen

- Dat (stad en regio) Amsterdam zich hier goed voor 

leent

-Het nieuwe regeerakkoord ruimte geeft voor tests en 

pilots op dit terrein

Overnemen

75 Jan-Bert Vroege Taxi 

handhaving 

584 584  D66 wil dat de gemeente beter gaat handhaven 

op straat en misstanden in de taxibranche harder 

aanpakt.

Het woord "gemeente" wijzigen in "overheid" bevoegdheid gemeente is beperkt; veel 

handhavingtaken wat betreft taxi zitten bij politie , 

belastingdienst of ILT. Op alle vlakken moet er worden 

opgeschaald

Overnemen

76 Jan-Bert Vroege  Taxi-

belmarkt 

586 586 - Nieuwe tekst: 

De taxibelmarkt (oa Uber) groeit explosief. 

Rondom de uitgangspleinen en op andere 

plekken waar dit voor verkeersveiligheid nodig 

is maken we stop&go plekken, zodat klanten 

van deze taxi's snel en veilig in en uit kunnen 

stappen.

Er is in de taximarkt een scherp wettelijk onderscheid 

tussen de zogenaamde opstapmarkt voor taxi’s (die via 

TTO’s gereguleerd is en toegang hebben tot de 

standplaatsen) en de zogenaamde belmarkt. Uber, Abel 

maar ook andere besteld vervoer groeit hard. Op de 

drukke plekken in de stad moeten we hiervoor ruimte 

maken

Overnemen

77 Remko Zuidema beroepsvaart 

uitstootvrij
594 - Nieuwe tekst: 

Daarnaast zal een aanvang worden gemaakt 

met het stimuleren en faciliteren van de 

uitstootvrije beroepsvaart buiten alleen de 

rondvaart in en door de stad.

Stimulering van vrachtvaart in het kader van distributie 

maakt dat er in de huidige vorm vooral fossiel varen 

bijkomt. De ontwikkeling naar beroepsmatig vervoer op 

uitstootvrij voor distributie en ander vervoer wordt 

daarmee steeds belangrijker.

Overnemen

Goed onderwijs voor iedereen
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78 Thijs Mennen

namens KG 

Onderwijs&Jeugd

andere 

woordvoerder(s):

Maartje van den 

Heuvel

Kansengelijkhe

id
616 616 - NIeuwe tekst: 

We willen meer aandacht voor diversiteit en 

kansengelijkheid in Amsterdam. Ongelijkheid in 

het onderwijs vindt ook plaats bij de 

overgangen in het onderwijs. Deze overgangen 

wil D66 helpen versoepelen, door bijvoorbeeld 

taalinterventies en kopklassen om 

achterstanden weg te werken. Zo kunnen de 

leerlingen het juiste onderwijs advies krijgen en 

zich op passende vervolgopleidingen 

aanmelden. De voorbereiding en start op het 

vervolgonderwijs moeten goed begeleid 

kunnen worden, om de soepele overgang te 

waarborgen. Ook loopbaanoriëntatie en -

begeleiding (LOB) op het Voortgezet Onderwijs 

en MBO verdient passend beleid. Daarnaast 

willen we kinderen met een niet-westerse 

achtergrond en meisjes stimuleren exacte en 

technische vakken en opleidingen te volgen.

Scholentours moeten ervoor zorgen dat er 

meer gemengde scholen ontstaan en 

segregatie van onderwijs tegengegaan wordt. 

Deze georganiseerde tours geven ouders de 

gelegenheid om verder te kijken dan het lijstje 

van scholen dat ze aanvankelijk in gedachten 

hadden en om vooroordelen over bepaalde 

scholen weg te nemen

Nieuwe paragraaf, na "een vliegende start", omdat D66 

wil inzetten op kansengelijkheid (in het onderwijs), 

verdient dit hoofdstuk ook een paragraaf waarin dit 

impliciet tot uitdrukking komt. Bestaand beleid zoals de 

kopklassen, maar ook de scholentours moeten 

gehandhaafd blijven.

Overnemen

79 Thijs Mennen

namens KG 

Onderwijs&Jeugd

andere 

woordvoerder(s):

Maartje van den 

Ouderbetrokke

nheid
626 626 - Nieuwe tekst: 

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het 

leren van kinderen en op niet-cognitieve aspecten. 

Daarom willen we de ouderparticipatie helpen 

versterken.

Huidig Amsterdams beleid omtrent ouderbetrokkenheid 

voortzetten en uitbouwen. Lijkt het best te passen als onderdeel 

van "Extra steun voor scholen de dat nodig hebben", al staat dit 

los van Stadsscholen020.

Overnemen

80 Thijs Mennen

namens KG 

Onderwijs&Jeugd

Onderwijs met 

een 

internationale 

blik / Chinees

647 647 ...vreemde talen zoals Turks, Duits, Arabisch of Spaans 

op een hoog niveau te leren...

wijzigen in:

...vreemde talen zoals Turks, Duits, Arabisch, 

Chinees of Spaans op een hoog niveau te leren...

Chinees (Madarijn) wordt economisch gezien als een van de 

belangrijkste talen. Zo zullen we in de toekomst makkelijker 

handelsrelaties met China aan kunnen gaan.

Overnemen

81 Thijs Mennen

namens KG 

Onderwijs&Jeugd

Andere 

woordvoerder(s):

Bianca van Veen

 Passend 

Onderwijs 

656 656 Alle kinderen hebben recht op onderwijs dat bij 

hen past. Mentale of fysieke beperkingen mogen 

geen obstakel zijn om onderwijs te krijgen op het 

niveau dat bij een kind past. D66 wil dat 

jeugdzorgpartijen en scholen nauw samenwerken 

om kinderen optimaal te begeleiden. Het gat 

tussen regulier en speciaal onderwijs moet kleiner 

worden door meer uitwisseling van leerkrachten 

en kennis, en door voorzieningen dicht bij elkaar 

te huisvesten. Aandacht voor dyslexie, 

taalproblematiek, en

hoogbegaafdheid moeten een vanzelfsprekend 

onderdeel van het onderwijs zijn. Kinderen mogen 

niet onnodig thuiszitten. Als passend onderwijs 

binnen een onderwijsinstelling niet mogelijk is, 

dan moet

dagbesteding gericht op maximale 

ontplooiingskansen beschikbaar zijn.

Wijzigen in: 

Alle kinderen hebben recht op onderwijs dat bij 

hen past. Of leerlingen nu een beperking of een 

leerprobleem hebben of hoogbegaafd zijn. D66 

wil hun leerrecht verankeren door het onderwijs 

te laten voorzien in de specifieke behoeften 

van leerlingen. Daarom wil D66 dat leraren zich 

kunnen specialiseren in de specifieke 

onderwijsbehoeften binnen passend onderwijs. 

Ook aandacht voor taalproblematiek moet een 

vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs 

zijn. Kinderen mogen niet onnodig thuiszitten. 

Daarnaast wil D66 dat jeugdzorgpartijen en 

scholen nauw samenwerken om kinderen 

optimaal te begeleiden. Het gat tussen regulier 

en speciaal onderwijs moet kleiner worden door 

meer uitwisseling van leerkrachten en kennis, 

en door voorzieningen dicht bij elkaar te 

huisvesten. Als passend onderwijs binnen een 

onderwijsinstelling niet mogelijk is, dan moeten 

er andere ontplooiingskansen beschikbaar zijn.

De voorgestelde tekst bevat nieuwe delen en bevat 

delen van het verkiezingsprogramma die gezamenlijk 

een gewijzigde tekst vormen.

De tekst van het verkiezingsprogramma draait 

voornamelijk om de beperkingen van leerlingen. In de 

voorgestelde tekst worden leerlingen met een beperking 

en leerprobleem, en hoogbegaafde leerlingen los 

neergezet in plaats van dat ze allemaal onder de noemer 

beperkingen worden beschreven. Dit doet meer recht 

aan de verschillende type leerlingen. In de voorgestelde 

tekst wordt ook meer ingegaan op de specifieke 

behoeften van de leerlingen waar het bij passend 

onderwijs om draait.

Daarnaast wordt in het verkiezingsprogramma 

geschreven over taalproblematiek, terwijl dat niet onder 

passend onderwijs valt.

Overnemen Ook taalproblematiek is onderdeel van passend onderwijs. Huidige 

paragraaf dekt lading die het moet dekken.

Tekst amendement 

gewijzigd

82 Ingetrokken



# Indiener(s) Titel Van 

regel

Tot 

regel

Bestaande tekst (oud) Voorstel Toelichting indiener Advies 
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83 Thijs Mennen

namens KG 

Onderwijs&Jeugd

 Spreiding 

van scholen 

668 668 D66 wil graag dat het onderwijsaanbod goed in balans 

is, zodat ouders en scholieren een school kunnen 

kiezen die aansluit bij hun wensen en visie.

Toevoegen: Hierbij willen we streven naar een 

zo divers mogelijk aanbod in elk stadsdeel

De spreiding van schooltypes moet ook in balans zijn over de 

stadsdelen heen. Aanbod in sommige stadsdelen ondermaats, 

met als gevolg dat leerlingen ver moeten reizen of helemaal nit 

keuze voor het schooltype wat het best bij hen past.

Overnemen Naar sommige schooltypes, zoals Dalton, Montissori en Jenaplan 

is voldoende vraag om in ieder stadsdeel van aanbod te voorzien, 

maar  bij andere types, zoals vrije school, joods of islamitisch 

onderwijs is de vraag kleiner en is het dus niet haalbaar om een 

dergelijke school in ieder stadsdeel te vestigen.

84 Thijs Mennen

namens KG 

Onderwijs&Jeugd

andere 

woordvoerder(s):

Maartje van den 

Leerkrachten 

met 

verschillende 

achtergronde

n voor de 

klas

696 698 Er moeten meer Amsterdammers kiezen voor het 

onderwijs zodat kinderen zich beter kunnen 

herkennen in hun leerkracht.

wijzigen in: 

Er moeten meer Amsterdammers met 

verschillende achtergronden kiezen voor het 

onderwijs zodat kinderen zich beter kunnen 

herkennen in hun leerkrachten, schoolleiding 

en bestuur.

Leraren corpsen, schoolleiders en schoolbesturen moet ook 

meer divers worden om beter aan te sluiten bij de 

achtergronden van de leerlingen (bijv. om als rolmodel te 

fungeren) en hun ouders.

Overnemen

85 Sigrid Hettinga Onderwijs in 

een 

veranderend

e 

705 706 (V)mbo’ers werken in de stad, in het groeiende 

toerisme, in de haven, in de creatieve industrie of 

in de zorg.

wijzigen in:

(V)mbo'ers werken in de stad, in het groeiende 

toerisme, in de haven, in de creatieve industrie, 

aan de energietransitie, of in de zorg.

Overnemen

86 Jos Leenhouts Volwassenened

ucatie en 

inburgering

740 741 Er zijn bijvoorbeeld Nederlandse taalcursussen 

voor ouders van jonge kinderen gestart.

Schrappen  De afgelopen jaren is voortdurend gemorreld aan de 

aanpak van de Inburgering; ik ben daar vanuit 

verschilende posities nauw bij betrokken geweest. 

Afgelopen jaar bracht de Algemene Rekenkamer nog 

een vernietigend rapport uit dat zeker moet leiden tot 

stevige aanpassingen, die vervolgens houdbaar en 

realiseerbaar zijn. Zie hierbij ook het landelijk 

verkiezingsprogramma, D66 programma van afgelopen 

jaar.en het Regeeraccoord biedt hiertoe ruimschoots de 

mogelijkheden.

Ontraden dit voorbeeld hoeft niet geschrapt te worden. Volwasseneneducatie 

en inburgering wordt hier door elkaar gehaald.

87 Jos Leenhouts Volwassenen

educatie en 

inburgering

741 742 D66 wil extra investeren in het bestrijden van 

laaggeletterdheid.

wijzigen in: 

D66 wil extra investeren in het professioneel 

bestrijden van laaggeletterdheid.

 De afgelopen jaren is voortdurend gemorreld aan de 

aanpak van de Inburgering; ik ben daar vanuit 

verschilende posities nauw bij betrokken geweest. 

Afgelopen jaar bracht de Algemene Rekenkamer nog 

een vernietigend rapport uit dat zeker moet leiden tot 

stevige aanpassingen, die vervolgens houdbaar en 

realiseerbaar zijn. Zie hierbij ook het landelijk 

verkiezingsprogramma, D66 programma van afgelopen 

jaar.en het Regeeraccoord biedt hiertoe ruimschoots de 

mogelijkheden.

Overnemen

88 Jos Leenhouts Volwassenen

educatie en 

inburgering

746 747 - Nieuwe tekst: 

De inburgeringstrajecten moeten onder 

aansturing van de gemeente,onder Onderwijs 

vallen en ook vallen onder de Inspectie van het 

Onderwijs en gegeven worden door erkende 

bekostigde, dan wel niet- bekostigde 

instellingen voor beroepsonderwijs en 

volwasseneneducatie.

 De afgelopen jaren is voortdurend gemorreld aan de 

aanpak van de Inburgering; ik ben daar vanuit 

verschilende posities nauw bij betrokken geweest. 

Afgelopen jaar bracht de Algemene Rekenkamer nog 

een vernietigend rapport uit dat zeker moet leiden tot 

stevige aanpassingen, die vervolgens houdbaar en 

realiseerbaar zijn. Zie hierbij ook het landelijk 

verkiezingsprogramma, D66 programma van afgelopen 

jaar.en het Regeeraccoord biedt hiertoe ruimschoots de 

mogelijkheden.

Neutraal Dit gaat om een rijksbevoegdheid.

89 Ingetrokken

90 Remko Zuidema nul-treden-

wonen
780 - Nieuwe tekst: 

Nieuwe woongebouwen worden vooral als nul-

treden-woningen gerealiseerd.

Zin toevoegen: Er is een groot tekort aan woningen die 

met rolstoel of bij slecht ter been zijn bewoont en bereikt 

kunnen worden. Juist in nieuwe woningen hoeft dat 

weinig problemen op te leveren om dat te realiseren. 

Daarmee wordt het makkelijker voor bewoners om thuis 

te blijven wonen, ook als ze slechter ter been raken.

Overnemen

91 Thijs Mennen

namens KG 

Onderwijs&Jeugd

andere 

woordvoerder(s):

Maartje van den 

Gezond eten 

en drinken op 

scholen

783 783 - Nieuwe tekst: 

Zo zullen we ook educatieve programma's voor 

gezond eten en drinken op scholen 

ondersteunen.

Ontbreekt in het programma, en zeer belangrijk zowel als 

preventie voor slecht eetgewoontes en een slechte 

gezondheid.

Overnemen

Zorg en gezondheid
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92 WG Mensenrechten 

en veiligheid

Zorg in het 

PGB

790 790 ...aandoeningen. Toevoegen: 

", maar ook door te onderzoeken hoe seksuele 

zorg opgenomen kan worden in het 

persoonsgebonden budget"

Het liberaal-sociaal gedachtegoed is gestoeld op het 

idee dat in beginsel een ieder de kracht heeft, en de 

vrijheid zou moeten krijgen, om zelf te weten wat goed 

voor hem/haar is. Dit komt ook terug in de vrije keuze op 

zorg. Seksualiteit is binnen de zorg nog een groot taboe, 

maar seksualiteit en vooral intimiteit zijn wel belangrijke 

levensbehoeften. Door hun beperking komt het vaak 

voor dat mensen met een ziekte of aandoening niet, of 

slechts in beperkte mate, zelf in deze levensbehoefte 

voorzien. Sekszorg maakt ook dat zorg gericht op 

behoeften van intimiteit dat de zorgvraag op andere 

vlakken verminderd wordt. Daarnaast voorkomt het 

seksueel overschrijdend gedrag van zorgvragers 

tegenover zorgverleners.

Ontraden Positief over de gedachte achter het amendement. Landelijke 

wetgeving hoort echter eerst aangepast te worden alvorens het 

kan worden toegevoegd aan het PGB. Daarnaast hoort sekszorg 

niet bij gemeentelijke ondersteuning (Wmo-PGB). Het is daarom 

nog niet mogelijk om dit op gemeentelijk niveau te regelen en 

moeten we het amendement helaas ontraden. Wel raden we de 

indieners aan een motie hierover bij het landelijk congres in te 

dienen.

93 Ingetrokken

94 Ingetrokken

96 Piet Rietman Buitenslaapb

oete

822 823 - Nieuwe tekst: 

D66 vindt dat de 'buitenslaapboete' niet mag 

worden opgelegd aan daklozen. Dit leidt tot 

nieuwe schulden en daarmee een stapeling 

Spreekt voor zich. Overnemen

97 Remko Zuidema woon-zorg 

versnellen

825 826 D66 wil dat een deel van de nieuwbouw zorg- en 

leeftijdsbestendig gebouwd wordt. Die woningen 

zijn gemakkelijk aan te passen aan diverse 

zorgbehoeften.

woorden "een deel" wijzigen in "een groot deel" De diversiteit van de Amsterdamse bevolking vraagt om 

gepersonificeerd wonen. immers is wonen naast een 

eerste levensbehoefte ook de huisvesting van het 

moderne gezin.

Overnemen

99 Thijs Mennen

namens KG 

Onderwijs&Jeugd

Andere 

woordvoerder(s):

Bianca van Veen

874 874 De zorg moet maatwerk bieden en oog hebben 

voor de diversiteit van de stad. 

wijzigen in: 

Eigen kracht ouders, kinderen en jongeren is een van 

belangrijkste pijlers van het nieuwe jeugdstelsel. 

Eigen kracht dient zoveel mogelijk ingezet waar kan, 

met maatwerk waar dat nodig is. Daarnaast moet de 

zorg oog hebben voor de diversiteit van de stad.

 Het aanspreken op en stimuleren van eigen kracht en 

zelfredzaamheid is een belangrijke beleidsfilosofie die 

ten grondslag ligt aan de decentralisatie van de 

jeugdzorg naar de gemeente. Vanuit haar sociaal liberale 

achtergrond, ondersteunt D66 dit uitgangspunt, met dien 

verstande dat de overheid er wel degelijk dient te zijn als 

vangnet voor diegenen die een sociaal netwerk ontberen 

of onvoldoende zelfredzaam zijn. 

Overnemen

100 remko Zuidema naschoolse 

sport jeugd

892 896 - Nieuwe tekst:  

Ook in de naschoolse opvang zou meer aan sport 

gedaan moeten worden. 

Toevoegen van deze zin maakt duidelijker hoe belangrijk 

de ondersteuning van jeugd in sport is in de koppeling 

van naschoolse opvang.

Overnemen

101 Eduard Jebbink Maak gebruik 

van de ruimte

917 919 Daarom pleit D66 voor zoveel mogelijk 

sportparken zonder hekken en slimme velden 

waar meerdere sporten op beoefend kunnen 

worden.

Wijzigen in: 

Daarom pleit D66 voor zoveel mogelijk 

sportgelegenheden met slimme velden waar 

meerdere sporten op beoefend kunnen worden.

Doel van dit hoofdstuk is om zo goed mogelijk gebruik te 

maken van beschikbare ruimte om sport te kunnen 

beoefenen. Weghalen van hekken draagt hier niet aan bij 

want daarmee komt er niet meer capaciteit beschikbaar. 

Het trekt alleen spelende kinderen aan hetgeen 

vervolgens tot allerlei problemen leidt. Wie is er 

aansprakelijk voor ongelukken? Wie betaalt schade aan 

spullen van de clubs? Hoe borgen we de veiligheid van 

met name kleine kinderen indien er grote kinderen door 

de clubtrainingen heen rennen en spelen? Dit is een 

grote belasting voor clubs. Vergelijk dit eens met verzoek 

aan scholen om hun gymzalen publiekelijk toegankelijk te 

maken.....

Ontraden D66 strijdt al jaren voor zoveel mogelijk openbaar toegankelijke 

sportparken, in buurten. Hekken zijn daar belemmering voor, terwijl 

juist met de slimme inzet van betrokken sportverenigingen en 

vrijwilligers we er zorg voor kunnen dragen dat sportvelden de hele 

week gebruikt kunnen worden, ook voor kinderen uit de buurt met 

de juiste begeleiding.

102 Remko Zuidema jeugd en 

handicap

951 - Nieuwe tekst: 

Bij de jeugd zijn de voordelen van deelname nog 

groter. Daarnaast aandacht voor bewegen en spel 

vanwege de sociale verbinding bij leeftijdsgenoten. 

Vergoedingen voor prothesen voor kinderen zijn beperkt tot het 

basale van het eenvoudig voortbewegen met elke 3 jaar een 

vervanging ondanks groei. Sport en spel is daardoor nu niet 

mogelijk voor kinderen, met obesitas en onthechting van 

leeftijdsgenoten als gevolg. Belangrijk om kinderen mee te 

laten doen is het gewone leven van hun leeftijdsgenoten. Alleen 

voor topsport is landelijk wel geld beschikbaar.

Overnemen

103 Jeroen Mirck Lokale jeugd 

betrekken bij 

topsport

967 968 Doel is om per jaar minimaal één topsporttoernooi 

van formaat naar Amsterdam te halen. De

gemeente levert een financiële bijdrage aan 

evenementen die dat nodig hebben en die de 

jeugd erbij

betrekken en stimuleren. 

Slotzin wijzigen in: 

...die de lokale jeugd erbij betrekken en hen 

stimuleren om actiever aan sport te gaan doen.

Het betrekken van jongeren bij topsportevenementen die 

naar Amsterdam worden gehaald, zou zich specifiek 

moeten richten op de eigen Amsterdamse jeugd en hun 

sportiviteit moeten stimuleren. Dat kan explicieter worden 

benoemd.

Ontraden Niet nodig.

Meer ruimte voor sport en bewegen
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104 Pim Hol sport en inzet 

van politie

976 977 - Nieuwe tekst: 

D66 vindt dat de inzet van politie bij 

voetbalwedstrijden sterk verminderd moet 

worden. D66 vindt bovendien dat de 

professionele voetbalclubs veel meer moeten 

gaan bijdragen aan de kosten van die inzet

De inzet van politie bij voetbalwedstrijden gebeurt vanuit 

het handhaven van de openbare orde. Dat is inderdaad 

een overheidstaak. De inzet van de politie in Amsterdam 

is ieder jaar weer heel groot. Bij voetbal gaat het om een 

professionele sport, niet om demonstraties en vrijheid 

van meningsuiting. Het gaat niet om een essentiële 

waarde van de rechtstaat. Dus, kijk bij risico wedstrijden 

veel meer of verboden kan worden dat de supporters 

van de uitspelende club de wedstrijd bijwonen. Het is 

onzinnig om de inzet en kosten van de politie bij voetbal 

steeds weer op de gemeenschap af te wentelen. Dus 

laat ook de clubs zelf heel veel meebetalen aan deze 

inzet.

Ontraden De programmacommissie is van mening dat de inzet van politie bij 

voetbalwedstrijden slechts kan worden verminderd indien de 

openbare orde en veiligheid dan niet mee in het gedrang komen. 

Voorts moet een wet die de doorberekening van politiekosten bij 

grote evenementen regelt, in het nationale parlement worden 

vastgesteld. Op dit punt acht de programmacommissie het 

derhalve niet wenselijk de kiezer voor te spiegelen dat wij in de 

gemeenteraad de bijdrage van voetbalclubs kunnen verhogen.

105 Jan-Bert Vroege Kijk over de 

gemeentegre

nzen

1114 1114 Nieuwe tekst: 

Veel uitdagingen op gebied van werk, wonen, 

luchtkwaliteit, mobiliteit zijn gemeentegrens 

overschrijdend. De bestuurlijke 

samenwerkingsverbanden zoals Vervoersregio 

en de Metropoolregio ontbreekt het vaak aan 

macht, kracht en democratische legimiteit. D66 

neemt het voortouw om de discussie over een 

nieuwe bestuursvorm, stadsprovincie of 

meteropoolgemeente nieuw leven in te blazen.

In het regeringsakkoord staat een paragraaf over 

gemeentelijke herindelingen waarin dezelfde 

problematiek wordt geconstateerd. Maar de positie 

tussen Amsterdam en de omliggende gemeente ligt 

gevoeliger en anders dan 2 gelijke gemeenten die 

samengaan. Desalniettemin is het goed de realiteit onder 

ogen te zien en de discussie hierover weer serieus te 

gaan voeren.

Neutraal We vinden dit een aparte discussie tijdens de AAV waard.

106 Bas ten Dam, 

namens KG 

Economie.

Andere 

woordvoerder(s): 

Boris Nienhuis.

Bewonersiniti

atieven ook 

voor 

ondernemers

1122 1127 Bewonersinitiatieven D66 wil initiatieven van 

inwoners ondersteunen door ruimte en 

randvoorwaarden te scheppen, bijvoorbeeld als 

bewoners een project tegen eenzaamheid willen 

starten, een markt in de buurt willen opzetten of 

de groenvoorziening in hun buurt willen 

overnemen van de gemeente. Bij gebiedsplannen 

horen buurtbegrotingen die inzichtelijk zijn voor 

bewoners. D66 pleit voor een vrij besteedbaar 

deel, dat door bestuurders samen met bewoners 

wordt ingevuld.

Wijzigen in: 

Bewonersinitiatieven D66 wil initiatieven van 

inwoners ondersteunen door ruimte en 

randvoorwaarden te scheppen, bijvoorbeeld als 

bewoners een project tegen eenzaamheid 

willen starten, een markt in de buurt willen 

opzetten of de groenvoorziening in hun buurt 

willen overnemen van de gemeente. Bij 

gebiedsplannen horen buurtbegrotingen die 

inzichtelijk zijn voor bewoners. D66 pleit voor 

een vrij besteedbaar deel, dat door bestuurders 

samen met bewoners en ondernemers wordt 

ingevuld.

Ondernemers vormen samen met bewoners een buurt. 

Belangrijk daarom is dat belangen van ondernemers en 

bewoners integraal worden afgewogen en hier ook wordt 

samengewerkt om de buurt naar lokale inzichten in te 

vullen.

Overnemen -

107 Pim Hol Interactief 

bestuur

1134 1135 - Nieuwe tekst: 

Het bestuur legt bij de aanvraag en bij de 

verstrekking van een omgevingsvergunning de 

aanvrager de verplichting op de omwonenden 

in de directe omgeving en mogelijke 

belanghebbenden in informeren over de inhoud 

van de aanvraag.

 Het gaat vaak om bouwvergunningen. Buren en directe 

omgeving worden dikwijls verrast door de start van 

werkzaamheden. Het is dan vaak te laat om actie te 

ondernemen omdat bezwaartermijnen verlopen zijn. Dit 

geeft heel vaak heel veel ergernis en boosheid.Dat blijkt 

ieder keer bij buurtbijeenkomsten. Dit kan voorkomend 

worden door de verplichting op te leggen omwonenden 

tijdig te informeren. Dat kan in ieders belang zijn. De 

overheid moet openheid ook richting zijn burgers 

waarmaken. Deze verplichting is daarvoor heel 

behulpzaam.

Ontraden Gaat te ver om de aanvrager dit op te leggen.

Dat de buurt wordt geïnformeerd (en soms betrokken) is belangrijk, 

maar verschilt wel van situatie tot situatie hoe dat moet en wie dat 

moet doen.

Oproep om ervoor te zorgen dat deze informatie wordt gegeven 

lijkt op zijn plaats.

Tegelijk zou een dergelijke verplichting aan de initiatiefnemer 

verder te gaan dan wat de wet vraagt.

Twijfel ook of deze verplichting in de geest van de Omgevingswet 

zou zijn. 

109 Ingetrokken

Werken en meedoen

Bestuur en organisatie
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110 Jonne Velthuis

Andere 

woordvoerder(s):

Willem Van Lanschot, 

Angelita Ariëns 

Kapper, 

Joram Snijders, 

Jennifer Muller, 

Sigrid Hettinga, 

Eduard Jebbink.        

Duurzaam 

gebouwbehe

er

1149 1153 Duurzaam en sociaal inkopen

De gemeente is een van de grotere inkopers van 

Amsterdam. Dat schept kansen en verplichtingen 

om dit altijd duurzaam en circulair te doen. 

Daarom wil D66 dat dit voor 2022 geldt voor alle 

gemeentelijke inkoop. Daarnaast blijft het van 

belang om bij inkoop aandacht te hebben voor 

sociale aspecten in de bedrijfsvoering en 

producten van leveranciers, zoals voldoende 

social return.

Wijzigen in: 

Duurzame en sociale inkoop en gebouwbeheer

De gemeente is een van de grotere inkopers 

van Amsterdam en beheert vele panden. Dat 

schept kansen en verplichtingen om dit altijd 

duurzaam en circulair te doen. Daarom wil D66 

dat dit voor 2019 geldt voor alle gemeentelijke 

inkoop en gebouwbeheer. Daarnaast blijft het 

van belang om bij inkoop aandacht te hebben 

voor sociale aspecten in de bedrijfsvoering en 

producten van leveranciers, zoals voldoende 

social return.

Dit zou z.s.m. moeten gebeuren. Er zijn gezien het 

huidige markt geen barrières meer dit niet gelijk al door 

te voeren. Daarnaast is gebouwbeheer hier onderbelicht.

Gewijzigd 

overnemen

Gebouwbeheer opnemen is prima, maar 2019 is onrealistisch, 

graag hier 2022 laten staan.

111 Marc van der Ham Amsterdam 

data platform

1168 Nieuwe tekst: 

We onderzoeken of de gemeente een eigen open 

source data platform kan ontwikkelen zodat de 

eigendom en controle van open data in onze eigen 

handen blijft. Interoperabiliteit is een voorwaarde 

voor effectief en transparant gebruik van open data. 

Waar algoritmes publiek beleid en keuzes 

informeren hebben Amsterdammers recht op een 

verklaring en inzicht in de onderliggende modellen. 

Dat is essentieel voor het vertrouwen in de digitale 

stad.

Open data moeten we niet laten vangen in de systemen van 

enkele ondernemingen, Amsterdammers moeten vrije toegang 

houden tot de data die we in de stad ontwikkelen. Daar waar we 

algoritmes gebruiken als gemeente is de controleerbaarheid en 

verklaarheid van die keuzes een belangrijk recht. Dat stelt ook 

een goed voorbeeld voor ondernemingen die vanuit Amsterdam 

de wereld proberen te veroveren.

Overnemen

112 KG Bestuur & 

financiën D66 

Amsterdam

Woordvoerder(s):

Paul Guldemond

 Financiën 

verder op 

orde 

1186 1188  “In 2018 komt er een systeem dat rekening houdt 

met de effecten van de groei van de stad op de 

uitvoering en het benodigde budget. Dat maakt 

het systeem toekomstvast.” 

wijzigen in:

“In 2017 is een systeem geïntroduceerd 

waarmee budgetten automatisch meebewegen 

met de groei van de stad (de zogenaamde 

areaaluitbreiding). Desondanks is het nog niet 

gelukt om voldoende geld te reserveren voor 

het volledig opvangen van inflatie en 

salarisstijgingen. D66 wil dit gat in de komende 

periode dichten Het corrigeren van belastingen 

en tarieven om de inflatie van de kosten op te 

vangen zijn daarbij bespreekbaar. D66 dringt 

aan op de introductie van ook een toekomst 

vast systeem voor het beheersen van inflatie 

van de gebudgetteerde kosten ”

In de begroting van Amsterdam is er in 2021 een 

ongeveer € 140 miljoen te weinig gereserveerd om 

volledige compensatie te bieden voor gestegen prijzen 

en salarissen a.g.v. inflatie. Indien er hiervoor geen 

oplossing kan worden gevonden, zullen de komende 

jaren voor zowel de gemeente als voor gesubsidieerde 

instellingen de prijzen harder stijgen dan dat de 

budgetten kunnen meegroeien. Dit betekent een 

jaarlijkse bezuinigingstaakstelling.

D66 staat voor zorgvuldig financieel beleid en het niet 

doorschuiven van rekeningen naar de toekomst. Daarom 

zal ook hier een oplossing voor moeten worden 

gevonden.

Overnemen

113 Roderic Evans-Knaup

Andere 

woordvoerder(s):

Walther Ploos van 

correctie 

werkgelegenhei

d toeristische 

sector

1224 1225 Dat geeft een flinke impuls aan de Amsterdamse 

economie. Meer dan 150.000 mensen hebben 

rond Amsterdam een fulltimebaan dankzij deze 

bezoekersstroom.

Wijzigen in: 

Dat geeft een flinke impuls aan de 

Amsterdamse economie. De toeristische sector 

is goed voor tien procent van de 

werkgelegenheid in Amsterdam.

Uit onderzoek van OIS en CBS blijkt dat de in het 

programma genoemde aantal onjuist is. Dit wordt 

hiermee gecorrigeerd.

Overnemen

114 Bas ten Dam, 

(namens KG 

Economie.)

Andere 

woordvoerder(s): 

Boris Nienhuis.

Herinvoeren 

van 

reclamebelas

ting

1250 1254 De reclamebelasting, die bedrijven moeten 

betalen om reclame zichtbaar te maken in de 

publieke ruimte, wordt heringevoerd. 

Ondernemers zullen daardoor een bewustere 

keuze maken over de omvang van hun reclames 

en daardoor zal het straatbeeld rustiger worden. 

Kleinere reclame-uitingen, zoals klapborden voor 

winkeliers of horeca blijven mogelijk.

Schrappen De gemeente Amsterdam heeft, mede op initiatief van 

D66 kort geleden de reclamebelasting voor ondernemers 

afgeschaft. Het weer herinvoeren van de belasting 

getuigt van een onbetrouwbare overheid.

Ontraden In de overvolle openbare ruimte willen we juist stimuleren dat ook 

ondernemers bewuster een keuze maken welke en hoeveel 

reclame ze toepassen. 

Amsterdam aantrekkelijk houden

Financiën
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115 KG Bestuur & 

financiën D66 

Amsterdam

Woordvoerder(s):

Paul Guldemond

Toeristenbelast

ing
1280 1297 Om de maatregelen tegen bezoekersoverlast te 

be kostigen wordt de toeristenbelasting voor de 

hele stad aanzienlijk verhoogd . Bovenop het 

bestaande tarief van zes procent van de 

kamerprijs, komt een vast bedrag van vijf euro 

per persoon per nacht. Voor particuliere verhuur, 

zoals via Airbnb, gaat het variabele deel naar tien 

procent. Deze tarieven gaan gelden voor de hele 

stad. De totale jaarlijkse opbrengst van de toeri 

stenbelasting zal, door deze verhogingen, 

verdubbelen. Met de invoering van een vast 

bedrag per persoon wordt ervoor gezorgd dat de 

budgettoerist wat meer gaat bijdragen en het 

belastingverschil met de toerist met een duurder 

e kamer kleiner wordt. De druk op de stad door 

de budgettoerist is namelijk niet minder dan die 

door andere toeristen. Daarnaast wil D66 

onderzoeken o f het mogelijk is om op bijzonder 

momenten in de stad een hoger percentage 

toeristenbelasting te heffen, zoals met Pasen, 

Pinksteren en in de zomer. D eze kan dan 

oplopen tot tien procent van de kamerprijs. Juist 

in die period es moet de gemeente extra kosten 

maken om overlast te bestrijden, zoals het 

inzetten van extra schoonmaakploegen en 

handhavers. Passagiers van de zee- en 

riviercruiseschepen betalen tot nu toe nog geen 

toeristenbelasting. Ook zij zullen per 1 januari 

2019 worden aangeslagen en gaan zo 

meebetalen aan het bestrijden van de overlast 

door drukte.

Wijzigen in: 

D66 vindt dat aan bezoekers van de stad een 

bij drage mag worden gevraagd in het 

onderhouden van de stad en het bestrijden van 

uitwassen van het succes van Amsterdam. Er 

is de afgelopen jaren veel g esproken over de 

toeristenbelasting en D66 vindt dat die omhoog 

kan, waarbi j D66 ook voorstander is van een 

nader te bepalen vast bedrag of minimumtar ief 

per overnachting. Dagjesmensen dragen 

echter ook bij aan de stad via bi jvoorbeeld de 

Vermakelijkhedenretributie en Precariorechten. 

Wat D66 betref t is het redelijk om ook die 

tarieven in samenspraak met de betrokken 

bewon ers en ondernemers te verhogen. D66 

wil de drie belastingen in samenhang be 

schouwen om zo tot een eerlijke verdeling van 

bijdragen over de verschillen de categorieën 

bezoekers te komen en te sturen op een betere 

spreiding van de bezoekers over de stad.

Het lijkt ferm om een hoog tarief voor de toeri 

stenbelasting voor te stellen, maar dat raakt maar een 

deel van de bezoeker s. Het grootste deel is 

dagjesmensen, die zeker niet minder impact hebben o p 

de drukte in de stad en over het algemeen ook minder 

waarde toevoegen voo r de stad. Dagbezoek draagt veel 

meer bij via de precario en de Vermakelijk 

hedenretributie. Er zou daarom een samenhangend 

pakket aan maatregelen moet en worden uitgewerkt om 

van de dagjesmensen ook een redelijke bijdrage te v 

ragen. Een minimumtarief helpt bij een eerlijke verdeling, 

toeristen die nu op basis van het percentage van de 

kosten per overnachting relatief weinig betalen zorgen 

niet direct voor minder lasten voor de stad, in 

voorkomende gevallen zelfs voor meer lasten en minder 

voordelen. Hier kan een betere b alans gezocht worden 

ten gunste van de Amsterdammers zonder de 

toeganklijkh eid van de stad te verliezen.

Ontraden De programmacommissie is het met de indieners eens dat aan 

bezoekers die hier niet overnachten ook een bijdrage kan worden 

gevraagd. Dat kan onder andere door te onderzoeken of aan 

bezoekers van commerciële attracties een bijdrage kan worden 

gevraagd (regels 1299-1301).  De programmacommissie is verder 

van mening dat het verstandig is om concreet te zijn over de inzet 

van D66 wat betreft de toeristenbelasting en wil vasthouden aan de 

bestaande tekst. Andere politieke partijen zijn hier ook concreet 

over. De bestaande tekst zou wel kunnen worden aangevuld met 

het toevoegen van de precariobelasting en de VMR als extra 

mogelijkheden om bezoekers een bijdrage te vragen.

116 Remko Zuidema busparkeren 

bekend maken

1311 De bussen kunnen parkeren in speciale 

busgarages met faciliteiten voor de chauffeurs, of 

op de goedkopere parkeerplekken aan de randen 

van de stad.

Toevoegen: 

zoals onder het Museumplein

Toevoegen aan het eind van de zin. Deze pracht 

parkeerlocatie voor bussen staat vrijwel leeg terwijl deze 

uniek is gelegen. Het stoppen van gedogen elders in de 

stad kan dat veranderen.

Overnemen Advies gewijzigd

120 Hans Onno van den 

Berg

Andere 

woordvoerder(s):

Rik Hartog

Dirk Minnebo

Karin van Zeelst

Vakantieverh

uur niet naar 

30 dagen

1319 1320 Daarom wil D66 dat woningen maximaal dertig 

nachten per jaar verhuurd worden, in plaats van 

de huidige zestig nachten.

Schrappen Drie argumenten: 1. Inhoudelijk: deze beperking helpt 

niet tegen drukte en overlast van toerisme in de stad 

omdat toeristen minder dan de helft van de drukte 

veroorzaken, 90% van de toeristen in een hotel ligt en 

gasten van vakantieverhuur nauwelijks voor overlast 

zorgen, vakantieverhuur bijdraagt aan spreiding (72% 

ervan buiten het centrum). Het is symboolpolitiek waar 

de bonafide vakantieverhuurder slachtoffer van wordt 

zonder dat het enig probleem oplost (cijfers 

‘Onderzoeksrapport Rekenkamer Gemeente Amsterdam, 

Drukte en Leefbaarheid in de Stad, 2016). 2. Juridisch: 

meer dan 30 dagen verhuur aanmerken als 

‘woningonttrekking’ is hoogst aanvechtbaar. Januari 

2016 gaf wethouder Ivens dat zelf ook toe. Deze 

onhoudbaarheid is niet veranderd. 3. Politiek: het gaat 

om 20.000 adressen met ca. 42.000 kiezers. Dat zijn 6 

zetels. Door afstand te nemen van de symboolpolitiek 

van SP en Groen Links wordt D66 extra aantrekkelijk 

voor deze kiezers. Amsterdam Gastvrij zorgt graag voor 

de relevante communicatie.

Ontraden Airbnb heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen in de 

stad en daarbij ontstaat ook overlast (zie ook regels 1317-1319). 

Het is goed dat er sinds dit najaar een meldplicht is voor Airbnb-

verhuur in de stad. Als je je huis wil verhuren moet je dat eerst bij 

de gemeente melden. Dat was al lange tijd een wens van D66. 

Daarnaast zijn er nieuwe afspraken gemaakt met Airbnb over het 

controleren en handhaven van de bestaande regels voor 

vakantieverhuur. Maar om de overlast door Airbnb-verhuur verder 

in te perken en vakantieverhuur ook echt vakantieverhuur te laten 

zijn is de programmacommissie voorstander van het terugbrengen 

van de verhuur van je woning tot maximaal 30 dagen.  Net als een 

grote meerderheid van de andere politieke partijen in de stad.
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121 Marjet van Bezooijen En weg voer de 

terminal
1336 1361 Betere plek voor de Passengers Terminal

Op dit moment komen veel bezoekers, goederen- 

en vervoerstromen samen in het centrum. Per 

jaar meren hondervijftig schepen aan bij de 

Passengers Terminal. Een groot cruiseschip kan 

4000 passagiers aan boord hebben. Al deze 

passagiers komen op één centrale plek de stad 

in. Ze maken gebruik van circa vijftig touringcars 

en vierhonderd taxibewegingen. Vijftien 

vrachtwagens zijn nodig voor de bevoorrading 

van een schip. Dit moet in de toekomst anders 

worden georganiseerd door de terminal te 

verplaatsen naar een plek aan de westkant van 

de stad of een plek in de regio.

Door een verplaatsing zullen bezoekers niet meer 

automatisch de beperkte ruimte van het kleine 

centrum in wandelen, maar meer keuzes krijgen. 

Ze kunnen gemakkelijk naar de Zaanse Schans, 

Batavia Stad, de bollen en kunnen ook kiezen 

voor het Museumplein, de grachten of het 

Wallengebied. Het centrum van Amsterdam wordt 

zo een bestemming, in plaats van de 

bestemming. Voor de bevoorrading hoeven 

vrachtwagens de stad ook niet meer in. En dat in 

een stad die er anders uitziet dan nu: in de 

komende jaren is veel vervoer in Amsterdam 

anders georganiseerd. Slimmer, innovatiever en 

kleinschaliger. Dat geldt ook voor de toestroom 

van bezoekers. Het toerisme moet zo 

georganiseerd worden dat de massaliteit afneemt, 

en het centrum wordt ontlast.

Schrappen Alle beweringen die worden gemaakt in dit stuk zijn niet 

te controleren. Het verplaatsen van de terminal lijkt 

vooral ingegeven te zijn door de wens om een brug te 

bouwen van KNSM-eiland naar Noord en niet vanuit een 

evenwichtige afweging van alle belangen. Er zou eerst 

meer onderzoek moeten plaatsvinden naar bijvoorbeeld 

de kosten van het aanleggen van een nieuwe terminal 

ten opzichte van het vinden van een innovatieve 

oplossing voor meer verbinding met de Noord-oever. Het 

is te vroeg om ons hierover uit te spreken.

Ontraden  Het Amsterdamse college heeft reeds besloten de huidige PTA te 

verplaatsen naar een nieuwe, grotere locatie ten westen van de 

Haparandadam, daar is ook breed draagvlak voor in de 

Amsterdamse gemeenteraad. De vooronderstelling van de indiener 

dat slechts 1 argument of belang is meegenomen in dit besluit, 

klopt niet. Er zijn verschillende argumenten:

o    De huidige PTA kan maximaal 160-190 schepen ontvangen. 

Om de groei na 2024 op te vangen zou rond 2024 een tweede 

terminal geopend moeten worden of zal de PTA verplaatst moeten 

worden naar een nieuwe, grotere locatie. Dat laatste is waar het 

college voor kiest;

o    Een nieuwe, goed ontsloten plek aan de rand van de stad in de 

nabijheid van de A10 biedt ruimte om de groei van het aantal 

zeecruiseschepen efficiënt af te wikkelen. Reders hebben 

aangegeven Amsterdam te zullen blijven aandoen als een goed 

alternatief beschikbaar is;

o    Door de schaalvergroting in het type schepen stijgt het aantal 

cruisepassagiers van ca. 280.000 in 2015 naar mogelijk 770.000 in 

2030. Het aantal busbewegingen stijgt navenant: van ca. 3.200 

naar mogelijk 7.800 per jaar. Maar liefst 40 % van de passagiers 

brengt een bezoek aan attracties in de regio of elders in Nederland. 

Deze kunnen vanaf een locatie dichtbij de A10 gemakkelijk per bus 

naar de Zaanse Schans, de bollen of Volendam. De overige 60 % 

kiest voor een bezoek aan attracties in de stad, zoals winkels, 

musea en rondvaart. Via de A10 zijn deze goed bereikbaar;

Door een verplaatsing van de zeecruiseterminal 

is een verbeterd gebruik en exploitatie van de 

terminal en het busstation mogelijk. Het huidige 

complex is mede door een verkeerd ontwerp 

onderbenut. Het busstation staat momenteel een 

groot deel van de tijd leeg. Bij herontwikkeling van 

het complex ontstaat de mogelijkheid om het 

busstation te gebruiken als opstapplaats voor 

touringcars voor dagtochten die nu nog van de 

Prins Hendrikkade en andere locaties binnen de 

grachtengordel vertrekken. Hiermee wordt een 

oplossing gevonden voor één van meest 

overlastgevende activiteiten in de binnenstad. 

Daarnaast creëert verplaatsing ruimte in het 

centrale deel van het IJ, waardoor de 

riviercruisevaart beter kan worden 

geaccommodeerd.

o    Voor de bevoorrading van de schepen hoeven vrachtwagens 

het centrum niet meer in (2015: 900; 2030: 2.100). Het verplaatsen 

van de PTA past dus in het streven naar minder bus- en 

vrachtverkeer in de binnenstad en naar betere luchtkwaliteit in de 

binnenstad. Daarbij geldt dat de verplaatsing van de PTA moet 

worden gezien als onderdeel van een breder pakket aan 

maatregelen. Touringcars worden geweerd uit de historische 

binnenstad. Het IJ zal voor rondvaartboten en riviercruise een 

belangrijke rol blijven spelen – zeker als de Veemkade bij de 

huidige PTA beschikbaar komt voor ander gebruik;

o     Verplaatsing van de PTA biedt bovendien de mogelijkheid om 

de – nu onderbenutte – touringcargarage onder de PTA, met 40 

plaatsen, daadwerkelijk in te zetten voor het parkeren en halteren 

van touringcars. Met de Zouthaven en de De Ruijterkade op 

loopafstand kan de overstap van passagiers van touringcars op 

rondvaartboten efficiënt georganiseerd worden. Het Damrak en de 

stadszijde van CS kunnen dan ontlast worden en een veiliger en 

aantrekkelijker stadsentree worden. Dit sluit aan op de doelen van 

Stad in Balans;

o    Verplaatsing van de PTA biedt tot slot de mogelijkheid om de 

vrijkomende Veemkade aan de IJ-haven intensiever te gebruiken 

voor ligplaatsen voor de groeiende riviercruisevaart. De huidige 

locaties voor ligplaatsen en afmeerplekken van riviercruiseschepen 

aan de De Ruijterkade zouden dan alleen nog benut hoeven 

worden voor het halteren van riviercruise, partyschepen en 

rondvaartboten: het tijdelijk afmeren om te in- en ontschepen.

o    Tot slot is er tegelijkertijd is er vanzelfsprekend een samenhang 

met Sprong over het IJ: het concentreren van de grote 

zeecruisevaart op een nieuwe terminal ten westen van de 

Haparandadam maakt het mogelijk om bruggen over het IJ te 

realiseren met compacte bewegingswerken en een 

openingsregime met beperkte wachttijden.
122 Ingetrokken
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123 Bas ten Dam, 

namens KG 

Economie.

Andere 

woordvoerder(s): 

Boris Nienhuis.

Experimenten 

zoals 

freezones 

blijven 

toestaan

1392 1394 - Nieuwe tekst: 

Ten slotte wil D66 experimenten zoals de 

Freezone in de Jan Evertsenstraat blijven 

faciliteren in de stad, om zo de regelgeving aan 

te passen aan lokale wensen en in te spelen op 

het veranderende winkellandschap.

De ervaring met de Freezone is een positieve. Wij 

moeten oppassen dat we, in onze wil om uitwassen in 

het centrumgebied van de stad tegen te gaan, niet een 

hoop nieuwe regels bedenken die winkeliers in de rest 

van de stad benadelen en positieve experimenten zoals 

de Freezone onmogelijk maken.

Overnemen Geen bezwaar tegen overnemen, waarbij wel de opmerking dient 

te worden gemaakt dat de freezones nog een experiment zijn van 

de gemeente.

124 Remko Zuidema duurzame 

filmlocaties

1397 Nieuwe tekst: 

Filmlocaties in de stad gebruiken daarbij duurzame 

energie, dus geen dieselgeneratoren meer in de 

avond en nacht. Daarnaast worden zij afvalarm, met 

vooral daarbij aandacht op de verpakkingen van eten 

en drinken.

Veel filmlocaties maken nog steeds gebruik van 

dieselgeneratoren die vervuiling en lawaai veroorzaken. 

Overal in de stad is elektra beschikbaar, daarnaast zijn 

accu's in de filmwereld er al lang voor zowel de 

verlichting als ventilatie. Vaak wordt het verpakkingsafval 

van eten en drinken gestort in afvalcontainers van de 

stad en komen die kosten dus voor rekening van de 

Amsterdamse bewoners. Voorkomen van afval en 

gescheiden afvoeren van dit bedrijfsafval behoort 

normaal te zijn.

Overnemen

126 Bas ten Dam, 

namens KG 

Economie.

Andere 

woordvoerder(s): 

Boris Nienhuis.

Scale ups 1456 1458 Amsterdam staat bekend om het goede 

vestigingsklimaat voor internationale bedrijven en 

start-ups. Om aantrekkelijk te blijven is het van 

belang ervoor te zorgen dat dit klimaat in stand 

wordt gehouden en waar nodig wordt verbeterd. 

Daarom moet de capaciteit van het internationale 

onderwijs worden uitgebreid.

WIjzigen in: 

Amsterdam staat bekend om het goede 

vestigingsklimaat voor internationale bedrijven, 

start-ups en scale-ups. Om aantrekkelijk te 

blijven is het van belang ervoor te zorgen dat 

dit klimaat in stand wordt gehouden en waar 

nodig wordt verbeterd. Wat betreft scale-ups is 

het belangrijk dat onderzoek wordt gedaan om 

de belemmeringen voor de groei van scale-ups 

in kaart te brengen, aanbestedingscriteria 

gunstiger te maken voor lokale scale-ups en de 

oprichting voor een platform voor bedrijven te 

stimuleren. Daarnaast moet de capaciteit van 

het internationale onderwijs worden uitgebreid.

In het rapport ”Hoe scale-upbedrijven te stimuleren “ van 

de Kennisgroep Economie D66 Amsterdam is de 

conclusie, dat de groei van de Amsterdamse economie 

het meest baat heeft van de groei van scale-up 

bedrijven. Dat zijn bedrijven die drie tot zeven jaar 

bestaan en gedurende drie jaar een groei vertonen van 

minimaal 5%. In Engeland zorgen deze bedrijven voor 

50% van de groei van de werkgelegenheid, terwijl ze 6% 

uitmaken van het totale Engelse bedrijfsleven.

Het probleem is echter, dat het onbekend is welke 

bedrijven dit zijn. Het Amsterdam Center for 

Enterpreneurship had moeite om 15 van deze bedrijven 

te vinden en juichen een initiatief van de gemeente om 

deze bedrijven op te sporen, toe.

Overnemen Het programma StartupAmsterdam is er juist ook voor scale-ups, 

en daar is aardig bekend wat belemmeringen zijn en wordt er ook 

van alles georganiseerd voor startups en scaleups.  Vraag is of je 

zoveel regels wilt besteden aan scale-ups en of dat in verhouding 

staat tot andere punten mbt vestigingsklimaat. Toch geen bezwaar 

tegen overnemen.

127 Remko Zuidema scale-ups 1456 ...internationale bedrijven... toevoegen

 ", scale-ups"
Naast start-ups vragen juist scale-ups om ondersteuning 

omdat zij relatief veel banen kunnen opleveren.

Overnemen

128 Marc van der Ham Amsterdam 

sterk in Europa

1469 - Nieuwe tekst:

Amsterdam is een toonaangevende stad in 

Europa en de wereld. Onze liberale en 

creatieve identiteit trekt ondernemers en 

denkers. Om onze belangen en visie extra 

kracht bij te zetten trekken we op in coalities 

van steden om beleidsmakers in Brussel en 

elders te inspireren en informeren. Zo houden 

Amsterdam is een wereldstad. We moeten dus ook 

leiderschap durven tonen

Overnemen

129 Thijs ten Raa Schiphol 1486 1492 Schiphol en KLM zijn van groot belang voor 

Amsterdam. Voor elk internationaal bedrijf speelt 

de bereikbaarheid via Schiphol een belangrijke 

rol. Het heeft een directe verbinding met 325 

plekken in de wereld en is een van de drie 

grootste luchthavens van Europa. Dat geeft voor 

veel bedrijven en instellingen de doorslag om 

voor Amsterdam te kiezen. De economische 

betekenis van de luchthaven is dus nog 

beduidend groter dan alleen de 65.000 banen die 

direct aan de luchtvaart zijn gekoppeld en de 

50.000 banen bij toeleverende bedrijven.

Vervang "Schiphol en KLM zijn…" door 

"Schiphol is…

D66 is voor een betwistbare markt, zie het rapport 

Ordening op Orde, Van Mierlo

Stichting, 2014. Voorrang voor KLM is hiermee in strijd.

Overnemen Amendement 

gewijzigd

Economie
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130 Bas ten Dam, 

(namens KG 

Economie.)

Andere 

woordvoerder(s): 

Boris Nienhuis.

Investeren in 

infrastructuur 

voor IT 

bedrijven

1505 1505 - Nieuwe tekst: 

Bestendigen en uitbreiden IT infrastructuur 

Het succes van Amsterdam voor wat betreft 

het aantrekken van (internationale) bedrijven 

uit de tech sector en andere sectoren, is ook te 

danken aan de goede infrastructuur die de stad 

heeft op het gebied IT. Zo is de aanwezigheid 

van de Amsterdam Internet Exchange een 

belangrijke reden voor bedrijven om zich hier te 

vestigen. In de toekomst zal deze infrastructuur 

steeds belangrijker worden voor bedrijven uit 

álle sectoren om zich in de stad te vestigen. 

Het is daarom belangrijk dat Amsterdam zich 

sterk blijft inzetten om deze infrastructuur uit te 

breiden en verder te verbeteren.

Zoals in de tekst staat beschreven is een goede IT 

infrastructuur een steeds belangrijkere factor voor 

bedrijven wereldwijd om zich wel, of te vestigen in een 

regio. Het is daarom belangrijk dat Amsterdam hier vol 

op inzet. Deze IT infrastructuur kan als net zo belangrijk 

worden beschouwd als de haven en Schiphol voor de 

verbinding met de wereld en de aantrekkelijkheid van de 

stad.

Ontraden Vraag is of dit een overheidstaak is. Op gebied connectiviteit vaak 

rol voor marktpartijen, waarbij overheid ruimte geeft / regels en 

kaders stelt.

131 Ingetrokken

132 Martijn van den 

Hauten

Andere 

woordvoerder(s):

Kyllian van der Put

Prioriteiten 

bijstellen

1528 1533 De komende periode is het tijd om verder te 

investeren in de kunstensector. Vooral door 

bezuinigingen vanuit Den Haag hebben vele 

instellingen hun werk moeten doen met zeer 

beperkte middelen, hebben ze hun reserves 

moeten aanspreken tot die leeg zijn geraakt, en 

draaiden medewerkers en vrijwilligers overuren. 

D66 wil daarom de komende periode extra 

investeren in kunst en cultuur. Meer financiële 

ruimte betekent ook meer ruimte voor lef, durf en 

visie bij onze kunstenaars. Daarnaast wil D66 dat 

subsidies voor kunstinstellingen standaard 

nominaal worden aangepast. Dat wil zeggen dat 

de hoogte van de subsidies jaarlijkse meegroeit 

met de groei van lonen en prijzen. De hogere 

kosten voor lonen, materialen en andere zaken 

hoeven dan niet ten koste van voorstellingen, 

tentoonstellingen en ander aanbod te gaan.

Schrappen De komende periode is het tijd om verder te investeren in 

de kunstensector. Vooral door bezuinigingen vanuit Den 

Haag hebben vele instellingen hun werk moeten doen 

met zeer beperkte middelen, hebben ze hun reserves 

moeten aanspreken tot die leeg zijn geraakt, en draaiden 

medewerkers en vrijwilligers overuren. D66 wil daarom 

de komende periode extra investeren in kunst en cultuur. 

Meer financiële ruimte betekent ook meer ruimte voor lef, 

durf en visie bij onze kunstenaars.Daarnaast wil D66 dat 

subsidies voor kunstinstellingen standaard nominaal 

worden aangepast. Dat wil zeggen dat de hoogte van de 

subsidies jaarlijkse meegroeit met de groei van lonen en 

prijzen. De hogere kosten voor lonen, materialen en 

andere zaken hoeven dan niet ten koste van 

voorstellingen, tentoonstellingen en ander aanbod te 

gaan.

Ontraden -

133 Martijn van den 

Hauten

Andere 

woordvoerder(s):

Jasper Ensing

Prioriteiten 

bijstellen

1528 1533 De komende periode is het tijd om verder te 

investeren in de kunstensector. Vooral door 

bezuinigingen vanuit Den Haag hebben vele 

instellingen hun werk moeten doen met zeer 

beperkte middelen, hebben ze hun reserves 

moeten aanspreken tot die leeg zijn geraakt, en 

draaiden medewerkers en vrijwilligers overuren. 

D66 wil daarom de komende periode extra 

investeren in kunst en cultuur. Meer financiële 

ruimte betekent ook meer ruimte voor lef, durf en 

visie bij onze kunstenaars. Daarnaast wil D66 dat 

subsidies voor kunstinstellingen standaard 

nominaal worden aangepast. Dat wil zeggen dat 

de hoogte van de subsidies jaarlijkse meegroeit 

met de groei van lonen en prijzen. De hogere 

kosten voor lonen, materialen en andere zaken 

hoeven dan niet ten koste van voorstellingen, 

tentoonstellingen en ander aanbod te gaan.

Vervangen door 

"De komende periode wil D66 dit budget handhaven"
Amsterdam is reeds de grootste netto-ontvanger van 

cultuursubsidies. Hoewel kunst en cultuur erg belangrijk 

zijn, zijn er er dringender zaken om eventuele 

budgettaire ruimte aan te besteden, zoals 

armoedebestrijding, woonruimte en goed onderwijs.

Ontraden -

Kunst en cultuur
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134 Martijn van den 

Hauten

Andere 

woordvoerder(s):

Kyllian van der Put

Zonder woning 

geen 

kunstvertoning

1573 1578 Het aantal ateliers en broedplaatsen loopt terug, 

bijvoorbeeld doordat woningbouwcorporaties 

atelierverhuur van het Rijk niet meer als kerntaak 

mogen zien. D66 wil dat de stad blijft investeren in 

broedplaatsen en ruimte biedt aan kennisdeling en 

nieuwe initiatieven. Er moet een ‘ijzeren voorraad’ 

komen van minimaal 1200 betaalbare werk- en 

woonwerkplekken. Dat vraagt om een aantal 

maatregelen. Bij nieuwbouwprojecten moet ruimte 

gereserveerd worden voor werkruimten voor 

kunstenaars en andere professionals uit de culturele 

sector.

Schrappen Amsterdam is een populaire stad en de beschikbare ruimte is 

schaars. Overwegende dat D66 zoveel mogelijk mensen de 

kans wil geven op een betaalbare woning is het noodzakelijk 

dat de gemeente geen kostbare ruimte middels subsidies of 

andere regelingen aan kunstenaars toekent. Amsterdam is 

reeds cultuur hoofdstad van Nederland en behoeft geen nadere 

investeringen ten koste van woonruimte.

Ontraden -

135 Bas ten Dam, 

(namens KG 

Economie.)

Andere 

woordvoerder(s): 

Boris Nienhuis.

Gastronomie 1625 1626 D66 wil de gastronomie als cultuurvorm stimuleren, 

bijvoorbeeld met de ontwikkeling van een foodfestival 

voor professionals en liefhebbers, dat vergelijkbaar is 

met wat ADE voor de dance is.

Schrappen Dit is een amendement van de Kennisgroep Economie. Binnen 

de KG zijn de meningen hierover verdeeld, maar wordt het wel 

belangrijk gevonden om hier een goede discussie over te 

voeren.

Inhoudelijke toelichting is dat de overheid wellicht niet de beste 

kiezer van cultuurvormen is.

Ontraden -

136 Bas ten Dam, 

(namens KG 

Economie.)

Andere 

woordvoerder(s): 

Boris Nienhuis.

AT5 1628 1643 Lokale media

Er wordt steeds minder televisie gekeken. Wat 

D66 betreft ontwikkelt AT5 zich meer tot een 

online medium, waarvoor de gemeente 

hoogwaardige lokale programma’s financiert. 

Deze programma’s richten zich op educatie, 

cultuur en journalistiek. In de kern blijft AT5 een 

dagelijkse lokale journalistieke 

informatievoorziening voor mensen in de regio 

Amsterdam. Die programmering stelt AT5 primair 

via internet beschikbaar, maar kan deze ook op 

het huidige televisiekanaal blijven uitzenden.

Gezien het grote verzorgingsgebied van AT5, de 

metropoolregio Amsterdam met een doelgroep 

van ruim 2 miljoen mensen, is het van belang om 

in gesprek te blijven met het Rijk om AT5 de 

status van regionale zender te geven. De rol en 

meerwaarde van de Publieke Omroep 

Amsterdam moet daarbij verder onderzocht 

worden.

Lokale radio is voor verschillende groepen in 

Amsterdam een belangrijke bron van informatie 

en vermaak. Het is een belangrijke taak van de 

Publieke Omroep Amsterdam om deze kleine, 

vaak door vrijwilligers bemande zenders 

financieel en facilitair te ondersteunen.

Schrappen Dit amendement is van de Kennisgroep Economie, 

waarbinnen de meningen hierover verdeeld zijn. Wel 

wordt het belangrijk gevonden om hier een goede 

discussie over te voeren.

Lokale media zijn niet langer een publiek goed sinds er 

afgerekend kan worden voor de ontvangst. Zie Th. ten 

Raa, “Publieke of Private Omroep,” Economisch 

Statistische Berichten 82, 4088, 23, 8 Januari 1997.

Ontraden  De Erkenningswet verplicht gemeenten de basiskosten van lokale 

publieke omroepen voor hun rekening te nemen. Er is vrij breed 

draagvlak voor een goede sterke lokale omroep. Draagt ook bij aan 

transparantie / verantwoording / lokale democratie. 

137 Bas ten Dam, 

(namens KG 

Economie.)

Andere 

woordvoerder(s): 

Boris Nienhuis.

 Aanstellen 

schouw 

1654 1657 Hiermee is Amsterdam belangrijke faciliteiten 

voor een actieve en kwalitatief hoogwaardige 

beeldende kunstsector kwijtgeraakt. D66 wil de 

komende periode een schouw aanstellen, die een 

analyse gaat maken hoe de voorwaarden voor 

een levendige en succesvolle beeldende 

kunstsector verbeterd kunnen worden.

Schrappen Dit is een amendement van de Kennisgroep Economie, 

waarbinnen er hierover verschillende meningen bestaan. 

Wel wordt het belangrijk gevonden om er een goede 

discussie over te voeren.

Het probleem van Amsterdam is dat interventies in het 

prijsmechanisme (door dichte regelgeving en 

bouwvoorschriften) tot onbedoelde effecten (zoals 

scheefwonen en grote projecten die mislukken) leidt die 

dan met nog een laag slimme regelgeving uitgebreid 

worden. De bureaucratie wordt toegankelijk gemaakt met 

stadsadviseurs, cliëntondersteuners, groene golf-

ambtenaren en een schouw. Dit werkt niet, spant het 

paard achter de wagen. D66 zet in op deregulering.

Ontraden -

138 Remko Zuidema AMS Institute 1687 1687 ...verschillende kennisinstituten... Wijzigen in: 

...verschillende overige kennisinstituten...
Universiteiten en hogescholen zijn ook kennisinstituten Overnemen -



# Indiener(s) Titel Van 

regel

Tot 

regel

Bestaande tekst (oud) Voorstel Toelichting indiener Advies 

PPC

Toelichting PPC Opmerkingen

139 Jeroen Mirck Debat in de 

hele stad

1694 1695 D66 onderstreept het belang van dialoog en 

debat en ziet een belangrijke taak voor de 

gemeente om die te faciliteren.

Wijzigen in: 

D66 onderstreept het belang van dialoog en 

debat en ziet een belangrijke taak voor de 

gemeente om die te faciliteren, met name ook 

in delen van de stad waar minder 

debatinstellingen zijn gevestigd.

Veel debatinstellingen bevinden zich in het centrum, 

terwijl het debat juist ook gevoerd moet worden in alle 

andere delen van de stad.

Overnemen

141 Jeroen Mirck Extra 

handhaving

1770 1771 met name in de binnenstad. schrappen Extra handhaving om de drukte in de binnenstad tegen 

te gaan is belangrijk, maar gaat vooralsnog ten koste 

van de handhaving in stadsdelen buiten het centrum. Dit 

wordt door bewoners als zeer negatief beoordeeld, dus 

is het belangrijk dit ook als aandachtspunt te benoemen.

Overnemen Tekst amendement 

gewijzigd

108 Pim Hol Interactief 

bestuur

1772 - Nieuwe tekst: 

.., geluidsoverlast tegen te gaan en andere 

vormen van overlast te bestrijden. 

Ernstige geluidoverlast en andere hinder uit de omgeving 

heeft een dramatisch negatief effect op het woongenot 

van anderen. Hoe dramatisch dat is bleek twee jaar 

geleden uit een documentaire van Zembla. Burenruzie 

komt veel voor: een op de drie Nederlanders heeft 

daarmee te maken. Geluidoverlast is verreweg de 

belangrijkste oorzaak. Het openbaar gezag kon daar 

vrijwel niets tegen doen en deed dat ook niet. Dat bleek 

schokkend te zijn. Inmiddels is het instrumentarium van 

de overheid iets uitgebreid. Daarmee moet veel sneller 

en veel doelmatiger worden opgetreden.

(Tekst kan eventueel ook in het deel over Wonen)

Overnemen Amendement en 

advies gewijzigd. 

142 Jeroen Mirck Radicalisering 1825 1826 De Amsterdamse aanpak radicalisering moet continu 

openstaan voor nieuwe wetenschappelijke inzichten en 

kennis

Toevoegen: 

", maar ook voor actuele en relevante 

praktijkervaring van gespecialiseerde jongeren- 

en buurtwerkers, lokaal geworven 

sleutelfiguren en maatschappelijke 

organisaties."

Natuurlijk is wetenschappelijke kennis over radicalisering 

belangrijk ter preventie, maar laten we niet de suggestie 

wekken dat we het belang onderschatten van de mensen 

die dagelijks met probleemjongeren werken en voor de 

gemeente de beste oren en ogen zijn om radicalisering 

te herkennen. Dit gaat om meer dan signalen, dit gaat 

om gericht lokaal beleid.

Overnemen De PPC staat positief tegenover het onderstrepen van het belang 

van de praktijkervaring van gespecialiseerde jongeren- en 

buurtwerkers, lokaal geworven sleutelfiguren en maatschappelijke 

organisaties voor de Amsterdamse aanpak radicalisering.

143 Marjet van Bezooijen

Andere 

woordvoerders:

Talitha Korsmit, 

Sjoerd Warmerdam, 

Anne-Marie, 

Lotte Gerritsen, 

Renée de Zwart, 

Rolando Gallego, 

Thierry Marchand, 

Niels Ras, 

Marieke Breeuwer, 

Cherissa Appelman, 

Martine Bults

Aandacht voor 

de loverboy 

problematiek

1855 1855 D66 wil een intensieve aanpak van 

mensenhandel en gedwongen prostitutie.

Toevoegen: 

", in het bijzonder waar het gaat om de praktijk en 

van loverboy's"

Met mensenhandel wordt vaak gedacht aan buitenl andse jonge 

vrouwen die naar Nederland worden gebracht om gedwongen 

als pro stituee te werken. Echter, onder het delict 

mensenhandel vallen ook de dest ructieve praktijken van 

zogenaamde loverboy's. Uit de Slachtoffermonit or 

mensenhandel van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en 

Seksueel Geweld tegen Kinderen blijkt dat in Nederland per 

jaar ongeveer 1.320 minderjarig e Nederlandse meisjes het 

slachtoffer worden van mensenhandel. (Ter vergeli jking, op 1 

januari 2015 leefden in Amsterdam ongeveer 18.000 meisjes 

met e en leeftijd in de categorie 13 - 17 jaar.) Nu van deze 

groep jonge slachtof fers ingeschat wordt dat slechts 11% 

aangifte doet, is deze vorm van mensen handel momenteel erg 

onzichtbaar. Gezien de grote schade die de praktijken van 

loverboy's niet alleen bij een slachtoffer, maar ook bij haar 

omge ving aanrichten moet deze vorm van mensenhandel 

meer aandacht krijgen. Ook ten aanzien van de jonge 

slachtoffers loverboy's moet D66 Amsterdam st reven naar een 

goede samenwerking met de betrokken stakeholders, 

hulpverlen ingsinstanties en scholen.

Overnemen Ondanks dat er sinds deze zomer al een nieuw anti-loverboybeleid 

is, is er geen bezwaar tegen deze toevoeging.

Een vrije en veilige stad



# Indiener(s) Titel Van 

regel
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regel

Bestaande tekst (oud) Voorstel Toelichting indiener Advies 
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Toelichting PPC Opmerkingen

144 Marjet van Bezooijen

Andere 

woordvoerders:

Talitha Korsmit, 

Sjoerd Warmerdam, 

Anne-Marie, 

Lotte Gerritsen, 

Renée de Zwart, 

Rolando Gallego, 

Thierry Marchand, 

Niels Ras, 

Marieke Breeuwer, 

Cherissa Appelman, 

Martine Bults

Een brede 

aanpak van 

mensenhand

el

1862 1863 ...kunnen we misstanden en mensenhandel 

bestrijden...

Wijzigen in: 

...kan het gehele netwerk rond mensenhandel 

vanaf de wortel aangepakt worden..

Het delict mensenhandel bestaat uit het ronselen, vervoeren, 

huisvesten, uitbuiten, sociaal isoleren, opsluiten en fysiek en 

mentaal mishandelen van (kwetsbare) personen. Het delict 

wordt dan ook veelal gepleegd door grote, goed 

georganiseerde, criminele organisaties. Het helpen van 

slachtoffers van mensenhandel is belangrijk maar ook slecht 

symptoom bestrijding zolang deze organisaties niet van de 

rondselaars tot en met de mishandelaars worden opgepakt. Om 

mensenhandel echt aan te pakken moet het probleem bij de 

wortel aangepakt worden. De grote netwerken van 

mensenhandelaren blijven momenteel teveel onaangetast. 

Samenwerking op Europees en internationaal niveau is 

daarvoor noodzakelijk, aangezien mensenhandel een 

grensoverschrijdend probleem is, gedreven door internationaal 

opererende criminele netwerken.

Overnemen Amendement zorgt voor versterking van de manier waarop we 

mensenhandel willen aanpakken. Daar is natuurlijk geen bezwaar 

tegen.

145 Anne-Marie 

Leichsenring

namens KG 

Mensenrechten & 

Veiligheid (waaronder 

Thierry Marchand en 

Rolando Mallego 

Goyano)

Mensenrecht

eneducatie

1870 1870 - Nieuwe tekst: 

Het is belangrijk om het belang van 

mensenrecht en te blijven benadrukken in alle 

facetten die binnen de stad spelen. De ge 

meente dient hierin het goede voorbeeld te 

geven door mensenrechten in haar dagelijkse 

praktijk een prominente rol te geven. Door 

middel van het geven van 

mensenrechteneducatie aan haar ambtenaren 

geeft de gemeente hier een g oede invulling 

aan. Dit draagt bij aan betere besluitvorming 

waarin mensenr echten consequenter 

meegewogen worden en aan de ontwikkeling 

van Amsterdam als een tolerante en 

vriendelijke stad. Ook vindt D66 het belangrijk 

dat de gemeente scholen en andere 

instellingen stimuleert om les te geven in mens 

enrechten.

In lijn met verplichtingen onder de internation ale VN-

verdragen (zoals IVESCR, CERD, het Vrouwenverdrag 

en Kinderrechtenve rdrag) is ook Amsterdam gebonden 

aan het faciliteren van mensenrechteneduca tie. 

Mensenrechten staan onder druk, ook in Nederland en 

Amsterdam. Voor de lange termijn waarborg van 

mensenrechten, is mensenrechteneducatie (zowel in het 

onderwijs als bij professionals) van fundamenteel belang. 

Het College voor de Rechten van de Mens licht dit 

belang van prachtig toe: "Mensenrechteneducatie gaat 

om onderwijs gericht op het bijdragen aan de 

bevordering en bescherming van de rechten van de 

mens. Mensenrechteneducati e moet fundamentele 

principes overbrengen, zoals gelijkheid, non-discrimina 

tie en respect voor de menselijke waardigheid.” Het 

verkiezingsprog ramma mag meer ambitieus zijn op het 

gebied van een van mensenrechteneducat ie, mede 

gezien de internationale verplichtingen die – ook op 

gemee ntelijk niveau – op ons rusten en onze 

richtingwijzer koester grond rechten en gedeelde 

waarden.

Overnemen

146 Thierry Marchand

Namens KG 

Kennisgroep 

Mensenrechten & 

Veiligheid.

Andere 

woordvoerder(s):

Marjet van Bezooijen, 

Talitha Korsmit, 

Sjoerd Warmerdam, 

Anne-Marie 

Leichsenring, 

Lotte Gerritsen, 

Renée de Zwart, 

Rolando Gallego, 

Thierry Marchand, 

Niels Ras, 

Marieke Breeuwer, 

Cherissa Appelman, 

Martine Bults

Concrete 

aandacht 

voor privacy 

& digitale 

veiligheid

1883 1883 - Nieuwe tekst: 

‘Naast deze PIA’s, neemt Amsterdam ook haar 

verantwoordelijkheid met betrekking tot 

concrete dreigingen zoals datalekken en 

cyberaanvallen. De gemeente gaat de eerste 

stappen zetten richting een Responsible 

Disclosure programma om zo kwetsbaarheden 

in haar eigen digitale omgeving te verhelpen 

met behulp van hackers. Verder krijgen 

ambtenaren van de gemeente een cursus over 

veilig omgaan met data en eventuele 

datalekken in aanvulling op de al lopende 

bewustzijnscampagne. ’

Vanaf 25 mei 2018 moet de gemeente aan de strengere 

privacyregels van de Algemene Verordening 

Persoonsgegevens(AVG) voldoen, waardoor hopelijk 

intern alle processen en systemen op orde zijn. Echter 

gebeuren de meeste datalekken nog steeds door 

menselijke fouten zoals het verlies van een USB-stick of 

verkeerde toegangsverlening tot systemen. Door een 

cursus kan de gemeente, ambtenaren bewuster laten 

handelen. Tegelijkertijd is het belangrijk om voorop te 

lopen in het veilig houden van haar eigen systemen door 

tests van hackers. Een prominent doel als de gemeente 

Amsterdam kan altijd slachtoffer worden van 

cyberaanvallen zoals de incidenten eerder dit jaar in de 

haven van Rotterdam hebben laten zien. Een 

Responsible Disclosure systeem is een bewezen 

methode om kwetsbaarheden op te sporen en 

cyberveiligheid te verhogen en wordt tevens door de 

D66 Tech visie genoemd als een ‘good practice’.

Dit zijn beide praktische en moderne uitwerkingen van 

belangrijke rechten, privacy en veiligheid in Amsterdam.

Overnemen

147 Jeroen Mirck Cameratoezich

t

1886 1886 Cameratoezicht is als goed als het nuttig en 

noodzakelijk is.

Wijzigen in:

Cameratoezicht is goed als het nuttig en 

noodzakelijk is, waarbij het gericht moet worden 

ingezet.

Specifiekere formulering. Overnemen
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148 Jonne Velthuis

Andere 

woordvoerder(s):

Willem Van Lanschot, 

Angelita Ariëns 

Kapper, 

Joram Snijders, 

Jennifer Muller, 

Sigrid Hettinga, 

Biologisch 

wietteelt

1948 1949 Indien dit niet gebeurt moet Amsterdam inzetten 

op experimenten met gereguleerde wietteelt.

voor:

WIjzigen in: 

Indien dit niet gebeurt moet Amsterdam 

inzetten op experimenten met gereguleerde 

biologische wietteelt.

Overal in Nederland stijgt het aandeel van biologisch 

eten. Ook vanuit D66 heeft deze vorm de voorkeur, 

omdat het minder impact heeft op het milieu. Voor 

nieuwe overheid gereguleerde wietteelt zou biologisch 

dus ook de standaard moeten zijn.

Ontraden -

149 Marjet van Bezooijen

Andere 

woordvoerders:

Talitha Korsmit, 

Sjoerd Warmerdam, 

Anne-Marie, 

Lotte Gerritsen, 

Renée de Zwart, 

Rolando Gallego, 

Thierry Marchand, 

Niels Ras, 

Marieke Breeuwer, 

Cherissa Appelman, 

Openbare 

WC's een 

mensenrecht?

1955 1957 Openbare wc’s voor vrouwen. Er zijn in 

Amsterdam vrijwel geen openbare wc’s, die 

geschikt zijn voor vrouwen. Als het aan D66 is 

wordt dit aantal uitgebreid, bijvoorbeeld in 

bewaakte fietsstallingen die (deels) dag en nacht 

open zijn.

Schrap tekst op deze plaats en voeg zelfde 

tekst toe na regel 1399

Het hoofdstuk 'Een vrije en veilige stad' gaat in zijn 

algemeenheid over (mensen)rechten en veiligheid. 

Terecht komen dan ook onderwerpen aan bod zoals 

politie, criminaliteitsbestrijding, radicalisering, prostitutie 

& mensenhandel, drugsbeleid en privacy. Echter, deze 

onderwerpen worden nu in verband gebracht met het 

plaatsen van openbare toiletten voor vrouwen. Deze 

verbinding doet aan zowel de thema's met betrekking tot 

(mensen)rechten als aan de noodzaak voor het plaatsen 

van openbare toiletten geen recht. De discussie over het 

realiseren van openbare (vrouwen)toiletten moet vooral 

gevoerd worden in de context van een stad met 

openbare ruimte die voor iedereen is.

Ontraden De voorgestelde plek is geen verbetering. 

150 Marjet van Bezooijen

Andere 

woordvoerders:

Talitha Korsmit, 

Sjoerd Warmerdam, 

Anne-Marie, 

Lotte Gerritsen, 

Renée de Zwart, 

Rolando Gallego, 

Thierry Marchand, 

Niels Ras, 

Marieke Breeuwer, 

Cherissa Appelman, 

Vuurwerk 1959 1964 Wat D66 betreft heeft het afsteken van vuurwerk met 

oud en nieuw zijn langste tijd gehad. Ieder stadsdeel 

krijgt de mogelijkheid vuurwerkvrije gebieden aan te 

wijzen. Ook stimuleren we dat stadsdelen daarbij 

expliciet nagaan welke dieren getroffen worden door 

vuurwerk, en hoe de risico’s, overlast en stress voor 

dieren (huisdieren, asieldieren en ook wilde dieren) 

beperkt kan worden. In de dagen voor de jaarwisseling 

gaat er actief opgetreden worden tegen het afsteken 

van vuurwerk

Schrap tekst op deze plaats en voeg zelfde 

tekst toe na regel 1711

Het hoofdstuk 'Een vrije en veilige stad' gaat in zijn 

algemeenheid over (mensen)rechten en veiligheid. Terecht 

komen dan ook onderwerpen aan bod zoals politie, 

criminaliteitsbestrijding, radicalisering, prostitutie & 

mensenhandel, drugsbeleid en privacy. Echter, deze 

onderwerpen worden nu in verband gebracht met het wel of niet 

mogen afvuren van vuurwerk. Deze verbinding doet aan zowel 

de thema's met betrekking tot (mensen)rechten als aan het 

instellen van vuurwerkvrije zones geen recht. De discussie over 

het instellen van vuurwerkvrije zones is een discussie over hoe 

wij vorm willen geven aan onze culturele gebruiken en is 

minder een discussie in het de context van mensenrechten.

Ontraden De voorgestelde plek is geen verbetering. 

151 Marjet van Bezooijen

Andere 

woordvoerders:

Talitha Korsmit, 

Sjoerd Warmerdam, 

Anne-Marie, 

Lotte Gerritsen, 

Renée de Zwart, 

Rolando Gallego, 

Thierry Marchand, 

Niels Ras, 

Marieke Breeuwer, 

Cherissa Appelman, 

Martine Bults

Regenbooggezi

nnen

1966 1974 Diversiteit gezinsvormen  

De huishoudens van nu zien er anders uit dan 

vroeger. Ongehuwd samenwonen is vaker regel 

dan uitzondering. Sinds de jaren zeventig van de 

vorige eeuw is het aantal echtscheidingen 

verdrievoudigd. Zo’n vijftien procent van de 

kinderen in Nederland woont in een 

eenoudergezin. Daarnaast groeien steeds meer 

kinderen op in een gezin met twee moeders en/of 

twee vaders. En het aantal mensen zonder relatie 

groeit. Nu gaat beleid nog te veel uit van de 

traditionele leefvormen. D66 wil het beleid zoveel 

mogelijk ‘leefvormneutraal’ maken. We willen 

geen onderscheid maken tussen alleenstaand, 

getrouwd of anderszins samenlevend, tenzij daar 

een dringende reden voor is. Zo kijken we 

bijvoorbeeld of bij nieuwbouw het woningaanbod 

past bij deze moderne samenlevingsvormen.

Schrap tekst op deze plaats en voeg zelfde 

tekst toe na regel 2001

Het hoofdstuk 'Een vrije en veilige stad' gaat in zijn 

algemeenheid over (mensen)rechten en veiligheid. 

Hierdoor wordt de discussie over regenbooggezinnen in 

een juridische context geplaatst in plaats van een 

maatschappelijke. Daarom stellen wij voor dit in te 

voegen vanaf regel 2001 e.v.; de discussie over 

regenboog gezinnen dient niet niet gevoerd te worden op 

grond van wat juridisch mag of niet, maar op hoe 

inclusief we willen zijn als stad. het accepteren van 

nieuwe gezinsvormen moeten we gaan doen vanuit ons 

geloof in een inclusieve diverse stad, niet omdat een 

berg procedurele regeltjes dat voorschrijft

Ontraden De voorgestelde plek is geen verbetering. 

152 Remko Zuidema laagdrempelig 1974 Zo kijken we bijvoorbeeld of bij nieuwbouw het 

woningaanbod past bij deze moderne 

samenlevingsvormen.

Toevoegen: 

"of daar in ieder geval laagdrempelig op 

aanpasbaar is"

Eind van de zin dit toevoegen. Immers hoeft het er niet 

allemaal direct te zijn.

Overnemen

Jezelf zijn in een vrije stad
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regel
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153 Jeroen MIrck

Andere 

woordvoerder(s): 

Renée de Zwart

Jezelf zijn in 

een vrije stad

1995 1995 Jezelf zijn in een vrije stad wijzigen in: 

LHBTI's in een vrije stad

De claim 'Jezelf kunnen zijn in Amsterdam' zou moeten 

slaan op alle minderheden in de stad die zich beperkt 

voelen in hun vrijheden. Denk daarbij naast LHBTI's aan 

migranten, mensen met een donkere huidskleur, de 

joodse gemeenschap, maar denk ook aan de positie van 

de vrouw binnen de islam. Dit alles heeft te maken met 

'jezelf kunnen zijn'. Als we dan toch specifieke een hele 

pagina van ons verkiezingsprogramma willen richten op 

de LHBTI-gemeenschap, laat we die groep dan ook 

gewoon expliciet benoemen in de titel van die paragraaf.

Ontraden Na vaststelling willen we het programma zo presenteren dat 

mensen die op een bepaald thema zoeken niet alleen het 

betreffende hoofdstuk te zien krijgen, maar ook de passages die op 

het betreffende thema slaan, maar op een andere plaats in het aan 

de AAV aangeboden programma staan. PPC heeft bij dit thema 

een voorkeur voor de huidige titel.

155 Anne-Marie 

Leichsenring

Namens KG  

Mensenrechten & 

Veiligheid (waaronder 

Sjoerd Warmerdam 

en Niels Ras) en 

Alexander 

Hammelburg

Seksuele 

intimidatie

2010 2010 - Nieuwe tekst: 

Seksuele Intimidatie

Teveel mensen in Amsterdam - voornamelijk 

vrouwen - worden geconfronteerd m et een of 

meerdere vormen van seksuele intimidatie op 

straat, op de werkvlo er en thuis. Zoals 

naroepen, achternalopen of betasten. D66 wil 

meer bewust wording in Amsterdam dat 

seksuele intimidatie – jegens wie dan ook – 

ontoelaatbaar is. Op plekken waar seksuele 

intimidatie vaak voork omt, zoals het centraal 

station, de uitgaanspleinen en in parken, wil 

D66 e xtra aandacht voor seksuele intimidatie. 

Bij de politie en bij beveiligers van 

uitgaansgelegenheden, maar vooral ook bij de 

Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (‘de 

straatcoaches’). Ook wil D66 slachtoffers st 

imuleren melding te maken van seksuele 

intimidatie. In navolging op de meld ingsapp 

voor LHBTI’ers, wil D66 een meldingsapp voor 

seksuele intim idatie. Zodat we continue zicht 

hebben op de omvang van seksuele intimidati e 

in de stad. De interactieve kaart die de 

meldingsapp kan opleveren, kan b ovendien de 

aangiftebereidheid van slachtoffers vergroten.

Uit onderzoek uit 2016 van de gemeente Amsterda m 

(https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2016_straatintimidatie

%20in%20amsterdam .pdf) blijkt dat van ruim duizend 

ondervraagde Amsterdamse vrouwen, 59% aan geeft 

het afgelopen jaar te zijn geconfronteerd met een of 

meer vormen van (seksuele) straatintimidatie, 

bijvoorbeeld doordat ze zijn nagefloten, nage roepen, 

achterna zijn gelopen of zelfs zijn betast of in het nauw 

gedreven. Onder vrouwen van 15-34 jaar is dat zelfs 83 

%. Met name rond het centraal station, uitgaanspleinen 

en parken komt straatintimidatie vaker voor. Nerg ens in 

het verkiezingsprogramma is deze – uiterst actuele �€ “ 

problematiek genoemd of wordt er rekening gehouden 

met het belang van v rouwen in een vrije en veilige stad.

Overnemen -

156 Reinder Rustema Geen 

snorscooters 

meer in 

Amsterdam 

(2)

2144 2145 ..scooterrijders verplicht worden een helm te 

dragen, zodat zij op de rijbaan kunnen rijden.

...de categorie snorfiets niet langer wordt 

toegestaan in Amsterdam

De derde motie op de AVV van 13 mei 2017 hierover is 

bijna unaniem aangenomen. Het verzoek was: "De 

snorfiets als categorie in Amsterdam binnen de ringweg 

A10 te verbieden, ondersteund door flankerend, 

verzachtend beleid." 

De nuance "binnen de ringweg A10" hoeft niet in het 

verkiezingsprogramma. 

In het centrum zijn weinig vrijliggende fietspaden om de 

snorfiets van te verbannen, maar is het wel een 

probleem. Door de snorfiets als categorie te weren heeft 

het centrum minder snorfietsen te verduren. Volgens 

onderzoek stapt de snorfietser weer over op de gewone 

fiets als er maatregelen komen.

Ontraden Alleen overnemen als Am 25 op centrale tekst wordt aangenomen. 

Als Am 25 wordt verworpen is stadsdeeltekst in lijn met centraal 

programma. 

157 Stefan van de Groep Betere 

ontsluiting 

Zuidoost

2438 2438 uitsluiting van openbaar vervoer ontsluiting van het stadsdeel door beter 

beschikbaar openbaar vervoer

De zin wordt logischer en taalkundig verbeterd door deze 

wijziging. Door te spreken over uitsluiting van het 

openbaar vervoer wordt voor onnodige verwarring en 

onduidelijkheid gezorgd. Het daadwerkelijke doel is een 

betere ontsluiting van het stadsdeel door beter openbaar 

vervoer.

Overnemen -

Stadsdeelprogramma's



# Indiener(s) Titel Van 

regel

Tot 

regel

Bestaande tekst (oud) Voorstel Toelichting indiener Advies 

PPC

Toelichting PPC Opmerkingen

158 Programmacommissi

e

Woordvoerder:

Kees Bezemer

Schrappen 

verwijzing 

fonds

2524 2525 Er is nog een fonds van € 1,5 miljoen. Dit zou 

moeten worden ingezet voor een kenniscentrum 

voor gehandicapten.

Verder wil D66 zich inzetten voor een 

kenniscentrum voor gehandicapten.

De programmacommissie stelt voor de verwijzing naar 

"een fonds van 1,5 miljoen" niet in het programma op te 

nemen omdat uit de tekst niet duidelijk blijkt om welk 

fonds het gaat en de zin strijdig is met het pleidooi in het 

centrale programma voor een heldere begroting met één 

centrale administratie en een beperking van het aantal 

aparte fondsen en voorzieningen.

Overnemen


