
 

 

Moties 

 

Motie 1: 
De BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) verdienen een plek in ons 
verkiezingsprogramma 

Door PvdA afdeling Terneuzen  

Overwegende:  

Er bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer een kleine 15.000 stemmen 
te verdelen zijn op de BES-eilanden 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn sinds 2010 bijzondere gemeenten van 
Nederland en functioneren als openbaar lichaam, net zoals vroeger de stadsregio's 
in Nederland. Op de drie eilanden samen wonen iets meer dan 21.000 mensen, van 
wie er bijna 15.000 stemgerechtigd zijn. Voor hen geldt hetzelfde actief en passief 
kiesrecht als voor alle andere Nederlanders. 

De Eiilanden, als onderdeel van Nederland verdienen onze aandacht. 

Zeker als men het heeft over emancipatie, gelijkheid , armoedebestrijding en goede 
scholing is er nog veel werk te verrichten op de BES eilanden.  

Verzoekt:  

We pleiten er dan ook voor een specifieke paragraaf op te nemen binnen ons 
verkiezingsprogramma waarin men uiteenzet wat men de komende jaren gaat doen 
voor de eilandbewoners als onderdeel van Nederland met specifieke aandacht voor 
de kinderrechten, 

En gaan over tot de orde van de dag.  

  



 

 

Motie 2: 
Opbouw concept verkiezingsprogramma PvdA Tweede Kamer verkiezingen 
2017. 

Door PvdA afdeling Terneuzen  

Overwegende: 

Dat het zeer opvallend te noemen is dat het onderdeel arbeid ‘pas’ als vijfde 
hoofdstuk wordt behandeld in het concept verkiezingsprogramma, terwijl arbeid 
verbonden is met onze naam en de wortels van onze partij. 

Dat je vanuit het gedachtegoed van het Van Waarde project mag verwachten dat de 
hoofdstukken die gaan over het sociaal domein als een van de belangrijkste 
speerpunten zeer prominent aan de orde komt in het verkiezingsprogramma. 

Dat het verkiezingsprogramma zeker vertrouwd en herkenbaar moet zijn voor onze 
eigen achterban, waarbij er natuurlijk terecht aandacht is voor de grote actuele 
vraagstukken uit onze samenleving. 

Dat het verkiezingsprogramma moet zich duidelijk moet onderscheiden ten opzichte 
van de verkiezingsprogramma’s van de andere politieke partijen en dat het de 
Nederlandse kiezer moet uitnodigen om zich aan ons te willen binden en op ons te 
willen stemmen tijdens de Tweede Kamer verkiezingen van 2017.  

Dat het zeer belangrijk is om oog te hebben voor de zware jaren die onze burgers 
hebben gehad door de bezuinigingen van de afgelopen jaren en dat potentiële 
kiezers snel en duidelijk willen kunnen lezen wat de PvdA hun te bieden heeft de 
komende jaren. 

Verzoekt: 

Het partijbestuur van de PvdA vriendelijk om de keuze van de indeling van het 
concept verkiezingsprogramma verhelderend toe te lichten.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

  



 

 

Motie 3: 
Westerscheldetunnel Tolvrij 
 
Door PvdA afdeling Terneuzen 
 
Overwegende:  
Dat bewoners rondom de Westerschelde inmiddels 13 jaar betalen voor het gebruik 
van de Westerscheldetunnel; dagelijks woon-werkverkeer, familie -, 
ziekenhuisbezoek en de concentratie van voorzieningen als onderwijs en dergelijke 
brengen kosten met zich mee die oplopen tot € 2000 per jaar.  
 
Vooralsnog zullen zij, naast wegenbelasting, de komende 17 jaar tolheffing moeten 
betalen. Kosten die niet aftrekbaar zijn en die noodzakelijk gemaakt moeten worden. 
Tolheffing houdt op een onnatuurlijke wijze natuurlijke grenzen in stand en leidt tot 
verstoring van de arbeidsmarkt, een ongelijk speelveld voor inwoners, organisaties 
en bedrijven.  
 
constaterende dat: 
 

• meer dan dertigduizend handtekeningen voor een tolvrije tunnel er op duiden 
dat het draagvlak onder Zeeuwen voor de tolheffing minimaal is 

• door forse ingrepen aan de A4 bij Delft en Bergen op Zoom, de aansluiting 
aan de A58 met de verdubbeling van de Sloeweg, de verbreding van de 
Tractaatweg en de Sluiskiltunnel de tunnelroute opgewaardeerd is van een 
regionale stroomweg tot een internationale verbindingsweg;  

• het heffen van tol ongebruikelijk is bij infrastructurele werken betaald door de 
overheid;  

• eigenaar Provincie Zeeland rendementen uit de tolheffing gebruikt om andere 
knelpunten in het Zeeuwse wegennet mede te financieren; 

• door de invoering van het Vlaamse wegenvignet er voor Zeeuws-Vlaamse 
vrachtvervoer geen enkele manier meer is deze regio richting ons land te 
verlaten zonder hoge kosten te maken;  

• er plannen zijn om in Vlaanderen ook een wegenvignet voor personenwagens 
in te voeren; 

• een groot deel van Zeeland  een aansluiting met het Belgische achterland 
mist;  

• Zeeland op vele gebieden gebaat zou zijn bij een tolvrije tunnelverbinding;  
• de Provinciale Staten van Zeeland momenteel geen financiële mogelijkheid 

heeft om een (vervroegde) beëindiging van de tol mogelijk te maken;  
• top krimpgebied Zeeuws-Vlaanderen gebaat zou zijn bij een tolvrije 

tunnelverbinding. 
 
Verzoekt:  
De leden van de Partij van de Arbeid aan het verkiezingsprogramma toe te voegen: 
Wij maken de Westerscheldetunnel tolvrij. 
 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
 



 

 

Motie 4: 
Onverdraagzaamheid  
 
Door de afdeling Terneuzen 
 
Overwegende: 
 
Dat de uitwerking van maatregelen als het gaat om onverdraagzaamheid langs lijnen 
van afkomst, religie en seksuele identiteit onevenwichtig onevenredig veel aandacht 
geeft aan maatregelen die gericht zijn op seksuele diversiteit ( zie hiervoor de 
pagina’s 14, 15) 
 
Dat het verkiezingsprogramma zeker vertrouwd en herkenbaar moet zijn voor onze 
breed geschakeerde achterban waarbij terecht aandacht is voor de grote actuele 
vraagstukken uit onze samenleving. 
 
Dat er vanuit de kernbegrippen Zekerheid, Zeggenschap en Vertrouwen verwacht 
mag worden dat de diversiteit en verbondenheid  zeer prominent aan de orde komen 
in het verkiezingsprogramma. 
 
Dat het verkiezingsprogramma een brede groep kiezers uit moet nodigen om zich uit 
te spreken voor een veilige en open samenleving waar diversiteit norm is.  
 
Verzoekt: 
 
Het partijbestuur van de PvdA vriendelijk om meer evenwicht te zoeken in 
benoeming van doelgroepen en de uitwerking  van maatregelen om 
onverdraagzaamheid  te bestrijden.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 


