Eerste Kamer der Staten-Generaal
Centraal Informatiepunt
Den Haag, 17 juni 2005
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie
voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel:
30083

Gemeentelijke herindeling in een deel van de Utrechtse Heuvelrug

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 16 juni 2005 aangenomen.
GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor.

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN
Artikel 2
Artikel 4
Artikel 7
Kaart
5→8→9 (Van der Staaij c.s.)
Dit amendement strekt ertoe een einde te maken aan de situatie dat de gemeentegrens dwars
door de bebouwde kern Elst loopt, waardoor een klein gedeelte niet bij de gemeente Rhenen
behoort. Het gehele dorp Elst gaat volgens dit amendement behoren tot de gemeente Rhenen
behoren. Dit sluit aan op het gegeven dat daar nu al het zwaartepunt van het dorp Elst ligt.
Aangenomen. Voor: GroenLinks, PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP en LPF

Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties.
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN
Artikel 2
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 7
Kaart
6→11 (Van der Staaij)
Dit amendement strekt ertoe de kern Overberg te voegen bij de gemeente Renswoude. Dit
sluit aan op het feit dat de oriëntatie van deze gemeenschap veel meer is gericht op het
Valleigebied, dan op de nieuw te vormen gemeente Utrechtse Heuvelrug. Er is een aanzienlijk
draagvlak om te gaan behoren tot de gemeente Renswoude.
Ingetrokken
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Kaart
10 (De Wit)
Dit amendement beoogt recht te doen aan de wens van de bevolking van de betrokken
gemeenten. In de gemeenten Leersum, Amerongen en Driebergen zijn volksraadplegingen
gehouden die lieten zien dat een meerderheid deze herindeling onwenselijk vindt. De kwaliteit
van het bestuur in de gemeenten is bovendien voldoende.
Verworpen. Voor: SP

MOTIES
12 (De Wit en Van Gent) over uitstel van de stemmingen over het wetsvoorstel
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, Groep Wilders en LPF
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