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In het gesprek heeft de voorzitter van de BBB fractie aandacht gevraagd voor de volgende 

onderwerpen: 

 Herstel- of transitiebeleid: i) zo veel mogelijk, zo niet alles compenseren, ii) focus op MKB / 

familiebedrijven; daarin veel investeren, iii) voorkom dat NL anoniem wordt: er moet oog zijn 

voor mens, dier en omgeving, iv) mentale gesteldheid: in de zorg en daarbuiten, ook voor 

jongeren, iv) zorgvuldigheid boven snelheid. 

 (Andere) urgente, grote thema’s: i) langjarige visie voor komende 20-30 jaar op gebruik 

ruimte: o.a. landbouw, industrie, bouwen, luchtvaart. Zorg over druk op agrarische sector en 

de groene ruimte in Nederland onder andere door groei data centra en zonneparken. Dit 

thema bij apart ministerie beleggen en ook hier zorgvuldigheid boven snelheid, ii) migratie: 

BBB is niet voor grenzen dicht, iedereen die wordt bedreigd of uit een oorlogssituatie komt, 

is hier gewoon welkom, maar gelukzoekers zijn niet welkom, iii) voedselzekerheid: Nederland 

kan helpen in andere landen, heeft hier veel kennis en ervaring; daarom ook van belang om 

de agrarische sector te behouden, iv) zorg: we zijn niet toegerust op een pandemie, de IC 

capaciteit moet structureel omhoog; er moet daarnaast ook in de periferie gebieden 

voldoende zorg beschikbaar zijn, v) klimaat: BBB ontkent dit thema niet, we hebben andere 

energiebronnen  nodig waaronder kernenergie, vi) stikstof: er moet goed gemeten worden, 

het Aeris model van het RIVM klopt niet; er is eerlijk en rechtvaardig beleid nodig. 

 Herstellen en versterken democratische rechtsorde: i) gedupeerden toeslagen affaire en 

aardbevingsschade: iedereen zo snel mogelijk uitbetalen, ook als dat betekent dat 5% van de 

ontvangers er eigenlijk geen recht op hebben, ii) goed, eerlijk en actief communiceren als 

overheid, iii) vertrouwen burger in overheid herstellen; de Ombudsman serieus nemen. 

 Welke partijen o.b.v. onderzochte contouren met elkaar onderhandelingen over een 

coalitieakkoord: i) voorwaarde moet zijn dat het vertrouwen is hersteld, anders valt een 

kabinet snel uit elkaar, ii) sterk voorstander van minderheidskabinet, iii) geen voorkeur voor 

een links kabinet, ook niet voor een heel rechts kabinet; een linkse luis in de pels is nodig, iii) 

coalitie partijen moeten de vrijheid krijgen om tegen een coalitie voorstel te stemmen, dat 

leidt ook tot sterkere kamerleden, want dan moeten kamerleden zich echt verdiepen, iv) BBB 

heeft niet de ambitie om in de coalitie te gaan en verwacht dit ook niet.     

 

 

 

 

  

 


