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Amendement 5201 

Afdeling Terneuzen 

Wonen: toegankelijkheid, betaalbaarheid en zeggenschap 

 

Bij de derde bullit onder “Wonen: toegankelijkheid, betaalbaarheid en zeggenschap” 

de regel  

“Het Nibud, als bewaker van de betaalbaarheid, zal in de bepaling van de huurquote 

een onafhankelijke adviesrol”  

te schrappen en de laatste regel te veranderen in: 

 

De verhuurderheffing veranderen we in een instrument voor betaalbaarheid van 

huren en de realisatie van meer sociale huurwoningen en  die toegankelijk maken 

voor de groep waarvoor het bedoeld is.  

 

  



Amendement 5501 

Jonge Socialisten 

Vervoer en mobiliteit 

 

Op bladzijde 55, onder de paragraaf Vervoer en mobiliteit wil de JS Zeeland het 

volgende bullit toevoegen: 

 

De Westerscheldetunnel wordt gratis om zo de mobiliteit en leefbaarheid voor 

Zeeuws-Vlamingen evenals de Zeeuws Vlaamse economie te verbeteren. 

 

Toelichting:  

De Westerscheldetunnel is de enige manier voor Zeeuws-Vlamingen om naar de 

rest van Nederland te kunnen reizen. Door de tolheffing betalen Zeeuws-Vlamingen 

onevenredig veel mee aan de financiering van de tunnel.  

  



Amendement 5502 

Maarten Rossen, Ralph van Hertum 

Water, landschap en natuur 

 

Op bladzijde 55, aan de paragraaf “Water, landschap en natuur” een bullit 

toevoegen: 

 
De kust is één van de weinige plekken in Nederland waar mensen ruimte en rust 
kunnen vinden. Er dient daarom paal en perk te worden gesteld aan kustbebouwing. 
 
 
Toelichting: 
Geen Belgische toestanden langs de Nederlandse kust. Wees zuinig op de open 
ruimte. Hierop toezien kan niet enkel aan lokale overheden worden overgelaten. De 
voorbeelden van permanente bebouwing op stranden, in duinen en op dijken nemen 
sterk toe. 
 
  



Amendement 5503 

Maarten Rossen, Ralph van Hertum 

Water, landschap en natuur 

 
Op bladzijde 55 aan de paragraaf ‘Water, landschap en natuur’ een bullit toevoegen 
met de tekst: 
 
De solidariteit in de bekostiging van zeeweringen dient te worden hersteld en die van 
vooroeverbestortingen behouden. 
 
Toelichting: 
De bekostiging van zeeweringen gebeurt volgens de verdeling 50% Rijk, 40% alle 
waterschappen en 10% door het waterschap waarbinnen het werk wordt uitgevoerd. 
In de toekomst komt er een soortgelijke bekostigingssystematiek voor de 
vooroeverbestortingen. Waterschappen met zeeweringen komen daardoor 
voor grote kosten te staan en in dunbevolkte gebieden lopen de kosten voor 
ingezetenen nog verder op. Waterveiligheid is een zaak van alle Nederlanders. 
  



Amendement 5801 

Maarten Rossen 

Vrede brengen, vrijheid beschermen 

 
Op bladzijde 58 bij ‘Vrede brengen, vrijheid beschermen’ de 9de bullit met de tekst 

 “Wij zijn voor een actieve en politieke rol van de Europese Unie in het vredesproces 

in het Midden-Oosten. In dat kader zijn het stimuleren van een constructieve 

opstelling van beide partijen, erkenning van de Palestijnse Staat en het stoppen van 

de bouw van illegale nederzettingen in de bezette gebieden onmisbaar. Indien 

partijen structureel niet meewerken aan het vredesproces moet de druk worden 

opgevoerd, bijvoorbeeld door het heroverwegen van het Associatieverdrag van 

Israël met de EU.” 

volledig schrappen en vervangen door: 

 

Wij zijn voor een actieve en politieke rol van de Europese Unie in vredesprocessen 

overal ter wereld. 

 

Toelichting 

Alle vredesprocessen op deze aardbol verdienen onze steun. Wij doen geen oproep 

aan Marokko om resolutie 690 van de Veiligheidsraad na te leven, wij houden geen 

pleidooi voor een Koerdische staat, wij reppen met geen woord over naar 

onafhankelijkheid strevende Papoea’s, Basken, Tibetanen, Oeigoeren, 

Karen, Maya’s in Chiapas, enzovoorts. Waarom dan wel Israël bij naam noemen.  



Amendement 5901 

Jonge Socialisten 

Mensenrechten en democratie 

  

 

Op bladzijde 59 wil de JS Zeeland, onder de paragraaf ‘Mensenrechten en 

democratie’ de volgende bullit toevoegen:  

 

Publieke instellingen moeten een verbod krijgen om te investeren in bedrijven die 

zich bezighouden met de productie en/of verkoop van (in Nederland verboden) 

wapens. 

 

Toelichting:  

Publieke instellingen zijn van grote economische en maatschappelijke waarde. 

Helaas vergeten sommige publieke instellingen zoals banken en pensioenfondsen 

soms de publieke verantwoordelijkheid waardoor er geïnvesteerd wordt in de 

ontwikkeling van in Nederland verboden wapens. Niet financieel gewin maar 

mensenrechten en duurzaamheid moeten de boventoon voeren bij investeringen die 

publieke instellingen doen. 

 


