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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35300 VII  
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 3 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.   
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en 
Van Haga. 
Tegen: FVD, PvdD en Van Kooten-Arissen. 
 
 
Verworpen amendementen 
 
Begrotingsstaat artikel 1 Openbaar bestuur en democratie 
Begrotingsstaat artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving 
11 (Krol) over budget voor subsidie voor referenda  
 
Met dit amendement wordt geregeld dat er € 10 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor 
het kunnen verstrekken van subsidie ten behoeve van het stimuleren van het houden van 
gemeentelijke referenda en het (onafhankelijk) evalueren ervan, door middel van het 
vergoeden van een deel van de kosten voor de organisatie van het referendum en het 
vergoeden van de volledige kosten voor de (onafhankelijke) evaluatie van het referendum. 
Dit budget dient structureel te worden toegepast.  
 
Doel van deze subsidieregeling is om het referendum als actief instrument in onze 
maatschappij te verankeren en om verdere ervaring op te doen met het instrument. Dit 
met het oog op de lopende maatschappelijke- en parlementaire discussie over referenda op 
nationaal niveau. 
 
Er zal zo spoedig mogelijk bij aanname van dit amendement door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een subsidieregeling worden opgesteld, voor het 
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houden van gemeentelijke referenda. Voorwaarde voor de subsidie is een onafhankelijk, 
gestructureerd evaluatieonderzoek naar de organisatie en het verloop van het referendum, 
waarin leerpunten worden geformuleerd over het houden van referenda in het algemeen, 
de democratische waarde ervan en het maatschappelijk draagvlak ervoor.  
 
Aanleiding voor deze subsidieregeling is de maatschappelijke- en parlementaire discussie 
over referenda, in het bijzonder:  
• De staatscommissie parlementair stelsel beveelt in zijn eindrapport aan om bindende 
referenda in te voeren en stelt: «Om het primaat van de vertegenwoordigende democratie 
niet aan te tasten stelt de staatscommissie voor het bindend correctief referendum als 
«noodrem» in te richten.» (Lage drempels, hoge dijken, pag. 17).  
• In de Kabinetsreactie op het eindrapport van de staatscommissie wordt gesteld: «(...) 
het bindend correctief referendum [is] een figuur die niet zonder meer inpasbaar is in de 
vertegenwoordigende democratie, zoals zij in Nederland de afgelopen anderhalve eeuw 
vorm heeft gekregen. In de wetenschap dat hierover zeer verschillend wordt gedacht, wil 
het kabinet hier uiterst zorgvuldig opereren (...). In deze nadere afweging zal uiteraard 
ook het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het 
initiatiefwetsvoorstel-Van Raak tot wijziging van de Grondwet met het oog op de invoering 
van het correctief bindend referendum worden betrokken.» (Kabinetsstandpunt d.d. 26 juni 
2019).  
• Het initiatiefwetsvoorstel van Van Raak «voorstel van wet van het lid Van Raak houdende 
verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de 
Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum» en 
het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State zijn belangrijke mijlpalen in 
de parlementaire discussie en wijzen erop dat het referendum op termijn wel degelijk 
nieuwe kansen kan krijgen.  
 
Er is nog een lange weg te gaan voordat het houden van nationale referenda 
mogelijkerwijs in de wetgeving wordt opgenomen, zeker omdat een Grondwetswijziging 
wordt voorgesteld. De gedachtevorming is nog niet uitgekristalliseerd. Juist daarom is het 
goed om referenda te blijven faciliteren en organiseren en te evalueren, om zodoende 
meer ervaring op te doen. Elk referendum, ook een gemeentelijk referendum, kan gezien 
worden als een belangwekkend leermoment, nodig voor de zorgvuldige 
standpuntenbepaling zoals het Kabinet die voor ogen heeft.  
 
Dit amendement maakt het mogelijk om het referendum nog niet te begraven, maar juist 
in leven te houden en gaandeweg een gedegen standpuntbepaling mogelijk te maken, 
geborgd in de lessen van de ervaringspraktijk.  
 
De dekking wordt gevonden in het juridisch niet-verplichte deel van beleidsartikel 6. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, PVV en 
FVD. 
 
 
Begrotingsstaat artikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit 
77 (Beckerman) over het inzetten van SDE+ gelden voor verduurzaming sociale 
woningbouw 
 
De indiener wil met voorliggend amendement bewerkstelligen dat 1/3 van de opbrengst 
van de ODE (opslag duurzame energie/opslag duurzame energie- en klimaattransitie) 
wordt ingezet voor de verduurzaming van de voorraad sociale woningbouw. Hiervoor is een 
amendement over het anders inzetten van SDE+ budget ingediend bij de begroting EZK.  

https://redactie.eerstekamer.nl/behandeling/20191114/amendement_van_het_lid_beckerman_3/document3/f=/vl3xe8o5ady8.pdf
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De opbrengsten ODE zijn gekoppeld aan de uitgaven van de SDE+ (stimulering duurzame 
energieproductie). Maar 1/3 van deze middelen wordt opgebracht door huishoudens, 
huishoudens die wel de lasten maar niet de lusten van deze regeling dragen. Juist de 
laagste inkomens voelen deze lasten het zwaarst drukken.  
 
De indiener zet 750 miljoen van deze opbrengst in om huurwoningen te verduurzamen, te 
beginnen bij woningen die last hebben van schimmel- en vochtproblemen. 1 op 5 
huishoudens leven door de schimmel in een zeer ongezonde leefsituatie. Door dit gericht 
aan te pakken en de woning te verduurzamen, krijgen deze huishoudens een gezonde 
woning, een lagere energierekening én wordt een grote slag in de verduurzaming van de 
woningvoorraad geslagen. Zo gaan effectief en rechtvaardig klimaatbeleid hand in hand. 
Ook de regering heeft aangegeven om «twee vliegen in één klap» te willen slaan door de 
aanpak van vocht en schimmel te koppelen aan duurzaamheidssubsidies. (Kamerbrief van 
29 oktober 2019, Voortgang aanpak schimmelproblematiek, Kamerstuk 32 847, nr. 574). 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS. 
 


