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De overheid is op de goede weg met de 
aanbesteding van inmiddels twee grote 
windparken voor de Zeeuwse kust, en het 
voornemen om voor 2023 vijf 700 MW 
windparken in zee te realiseren.

Op onze binnenwateren bestaat groot 
potentieel om grote hoeveelheden goe-
deren van de weg te halen en via water 
te distribueren. Vaarwegen onderhouden 
en bruggen en sluizen optimaal inzetten 
om de binnenvaart ruim baan te geven, is 
belangrijker dan extra asfalt.

Defensie moet de vloot van de Konink-
lijke Marine tussen 2020 en 2030 
moderniseren, met nieuwe fregatten, 
onderzeeboten en mijnbestrijdingsvaar-
tuigen. Samenwerking met bevriende 
landen bij het aanbesteden, bouwen 
en in de vaart nemen is in toenemende 
mate van belang.

Het mkb moet gemakkelijk toegang heb-
ben tot innovatieregelingen. We moeten 
het topsectorenbeleid kritisch bekijken, 
en ervoor zorgen dat mkb-bedrijven zon-
der veel administratieve lasten kunnen 
profiteren van met gemeenschapsgeld 
opgedane kennis bij kennisinstituten als 
MARIN.

Het vestigingsklimaat en een ‘level 
playing field’ vormen belangrijke pijlers 
onder onze economie (zoals onze zeeha-
vens) en zijn van belang voor Nederland. 
Bovendien moet de overheid de Neder-
landse vlaggenstaat aantrekkelijker 
maken. Dienstverlening aan reders moet 
verbeteren.

Geen geld meer naar windmolens. --- 2 mld euro extra naar politie en Defensie. Geen geld meer naar innovatie. -- -

Wij blijven de door onze minister ingeslagen 
weg ondersteunen.

Alle wegen zijn belangrijk, ook vaarwegen. Wij 
pleiten ook voor betere infrastructuur voor de 
binnenvaart.

We moeten al onze huidige capaciteiten 
behouden. EU-samenwerking is goed, maar 
we moeten speciale uitrusting wel zelf kunnen 
kiezen.

Topsectorenbeleid optimaliseren. Meer in-
novatiekredieten voor mkb. Belastingdruk op 
R&D-kosten moet laag blijven.

Op aandringen van de VVD kijkt de overheid 
naar het aantrekkelijker maken van de NL-
vlag. Compenseer zeehavens voor oneerlijke 
concurrentie door goede infrastructuur.

Eens Neutraal: het is niet het één of het ander. En 
meer Ruimte voor binnenvaart, én extra asfalt.

Eens: het CDA is voor modernisering van de 
vloot van de Koninklijke Marine.

Topsectorenbeleid behouden. Het mkb, de 
motor van onze economie, moet daar betere 
toegang toe krijgen.

Wij pleiten voor level playing field voor ha-
vens, en een goede vlaggenstaat.

Wind op zee levert een belangrijke bijdrage 
aan een toekomstbestendige economie. Na-
tuur en scheepvaart moeten wel alle ruimte 
krijgen.

Neutraal: Binnenvaart reduceert CO2-uitstoot 
en het scheelt files. Wij willen werk maken van 
een betere vervoersmix.

Veel marineschepen zijn aan vervanging toe 
en het is een goed idee dat samen met de 
Belgen te doen. We gaan op weg naar één 
EU-leger.

Topsectorenbeleid hervormen zodat startups 
en mkb daar gebruik van kunnen maken. 
Beleid moet zich uitsluitend richten op maat-
schappelijke thema’s.

Reders moeten een schip zondag onder NL-
vlag kunnen brengen. Daarbij willen we leren 
van bijvoorbeeld Denemarken. Level playing 
field is van groot belang.

Wij willen zelfs 6.000 MW in 2020 en daarna 
wind op zee verder uitbouwen. Ecologie, 
scheepvaart, visserij en kustgemeenten moe-
ten ruimte krijgen.

Het verbeteren van sluizen en verdiepen van 
vaarwegen is de komende kabinetsperiode 
belangrijker dan extra asfalt.

De jaarlijkse Defensiebegroting moet met 
2 miljard euro omhoog. CU is positief over 
aanschaffen van schepen samen met de 
Belgen. De onderzeeboten verdienen speciale 
aandacht.

Mkb en startups moeten meer gaan meeprofi-
teren van het topsectorenbeleid.

In dienstverlening aan rederijen kan NL nog 
een slag slaan. Maar we moeten geen be-
lastingparadijs voor rederijen worden. Level 
playing field is van groot belang.

Helemaal nu de kosten reuze blijken mee te 
vallen, biedt wind op zee grote kansen voor 
duurzame energie. Het levert bovendien tien-
duizenden banen op.

Water en spoor moeten we beter benutten. 
Ook moeten we investeren in multimodale 
overslagpunten.

Extra investeren in Defensie is hard nodig, 
EU-samenwerking van groot belang.

Wij willen regionaal economisch beleid, en 
richten regionale investeringsfondsen (ook 
voor mkb) op. Die fondsen investeren in 
sectoren waar die regio goed in is.

Level playing field voor zeehavens van groot 
belang. Ook ons vlaggenregister moet aan-
trekkelijker.

Die vijf grote windparken zijn een mooie 
inhaalslag, maar te weinig, te laat, we zijn een 
late follower.

Naast kiezen voor de schoonste manier van 
transport, moet vooral ook het volume van 
goederen dat we heen en weer slepen omlaag.

Je moet in het hele geweldsspectrum kunnen 
opereren. Specialiseren in overleg met EU-
landen.

Topsectorenbeleid afschaffen. Te veel gericht 
op gevestigde industrie. Radicale baanbreken-
de innovaties zijn nodig.

Dat wil iedere sector. Focus op vestigingskli-
maat leidt tot race to the bottom.

Offshore wind maakt grote duurzame stappen 
mogelijk. Bovendien daalt de kWh prijs en 
dalen de subsidies voor wind op zee.

Een vollere Waal, een legere A15! Geld wegha-
len bij infrastructuur op land, en investeren in 
binnenvaart.

Wij zijn voor een moderne krijgsmacht, ge-
richt op vredesmissies. Daar horen geen on-
derzeeboten bij. Samenwerking EU is prima, 
maar eigen soevereiniteit wel waarborgen.

Huidige topsectorenbeleid fungeert als old 
boys network voor grote bedrijven. Dit moet 
beter beschikbaar worden voor het mkb.

EC moet oneerlijke concurrentie hard aanpak-
ken. Overheid moet onderzoeken wat aantrek-
kelijkere vlaggenstaat betekent voor onze 
werkgelegenheid.
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