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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 19 december 2005 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie  

- voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening  

- voor Milieu 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

 

30.300 XI  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2006 

 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 15 december 2005 met 

algemene stemmen aangenomen. 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Begrotingsstaat Artikel 02 Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en 

gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus 

Begrotingsstaat Artikel 09 Verminderen van risico’s van stoffen, afval, straling en 

GGO’s 

16 (Samsom) 

Dit amendement heeft als doel 2 miljoen euro vrij te maken voor de regeling energiebesparing 

huishoudens met lagere inkomens. Reden voor verhoging van het budget voor deze regeling is 

de hoge energieprijs. Juist de huishoudens met lagere inkomens voelen de hoge energieprijs in 

hun portemonnee. Deze huishoudens ontbreekt het aan financiële middelen om 

energiebesparingsmaatregelen te financieren. Dit amendement levert ook een bijdrage aan de 

algemene energiebesparingsdoelstelling en het klimaatbeleid. 

Dekking voor het amendement is gevonden op artikel 9, reductie van milieubelasting door 

afvalstoffen. 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, CDA, ChristenUnie en 

SGP 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Begrotingsstaat Artikelen 2, 9 en 10 

24 (Spies) 

Door middel van dit amendement wordt op artikel 2, onderdeel «subsidies energiebesparing 

gebouwde omgeving», 5 miljoen Euro vrijgemaakt voor het aanbieden van een pakket met 

energiebesparingstips en energiebesparende apparatuur aan minimaal enkele tienduizenden 

huishoudens. Hiermee kan een begin worden gemaakt om het potentieel aan energiebesparing 

in de bestaande voorraad woningen beter te benutten. Dit levert niet alleen een bijdrage aan 

het klimaatbeleid, maar biedt huishoudens ook een kans om hun energienota te reduceren. De 

initiatiefnemers van het hier bedoelde pakket (de «energiebox») hebben het voortouw bij de 

uitvoering, in samenwerking met het ministerie van VROM. De dekking voor de 5 miljoen 

Euro extra op artikel 2 van de begroting wordt gevonden door artikel 9, onderdeel «reductie 

van milieubelasting door afvalstoffen» en artikel 10, onderdeel «strategieontwikkeling 

en adequaat generiek instrumentarium» te verlagen met respectievelijk 3 miljoen en 2 miljoen 

Euro. 

Ingetrokken 

 

Begrotingsstaat Artikel 02 Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en 

gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus 

17 (Samsom) 

Dit amendement voegt 100 miljoen euro toe aan het Investeringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing. Deze extra middelen dienen ingezet worden voor uitvoering van lokale en op 

provinciale luchtkwaliteitsplannen. 

Dit amendement wordt gedekt door amendement Samsom/Crone (30 306, nr. 18) welke is 

ingediend bij het belastingplan 2006.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 

 

Begrotingsstaat Artikel 02 Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en 

gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus 

5→23 (Crone en Depla) 

Rekening houdend met de complexiteit van de nieuwbouwopgave moeten in ieder geval de 

productie van 30% sociale woningbouw als ook de mogelijkheden voor eigenbouw zeker 

worden gesteld. Het amendement voorziet hierin door het Budget BLS op te hogen met € 50 

miljoen.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 

 

Begrotingsstaat Artikel 02 Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en 

gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus 

32 (Depla en Crone) 

Dit amendement strekt ertoe met ingang van het jaar 2006 middelen uit het ISV budget vrij te 

maken tot een maximum van € 9mln. ter ondersteuning van starters op de koopwoningmarkt 

in de 56 aandachtswijken met behulp van een vrijstelling op de overdrachtsbelasting. Zie 

hiervoor het amendement nr. 44 op het belastingplan (30 306).  

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en SGP 
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Begrotingsstaat Artikel 03 Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op 

de woningmarkt 

14→21 (Van Gent c.s.) 

Dit amendement draait een deel van de bezuinigingen op de huursubsidie (straks: huurtoeslag) 

terug. De korting op de huursubsidie, die in 2004 € 12,- per huishouden per maand bedroeg, 

loopt in 2006 op tot een bedrag van € 17,05 per huishouden per maand. Ongeveer 1 miljoen 

huishoudens krijgen hiermee te maken, zonder dat dit is terug te vinden in koopkrachtplaatjes 

voor 2006. Daardoor komt de koopkracht van met name alleenstaande ouderen en minima te 

veel onder druk te staan. 

Voorgesteld wordt om alle huursubsidieontvangers in 2006 een bedrag van € 50,- toe te 

kennen als compensatie voor de gestegen woonlasten.  

Deze bijdrage kan worden verstrekt via de maandelijkse uitbetaling van de huurtoeslag. 

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in een bevriezing van de huren in 2006. 

Een dergelijke bevriezing levert een besparing op voor  

het budget voor de huursubsidie/huurtoeslag van ongeveer € 50 miljoen in 2006 en ongeveer 

€ 90 miljoen structureel. Bovendien heeft bevriezing van de huren een gunstige invloed op de 

koopkrachtontwikkeling van alle huurders.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 

 

Begrotingsstaat Artikel 03 Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op 

de woningmarkt 

33 (Van Gent) 

Dit amendement draait de bezuiniging op de huursubsidie (straks: huurtoeslag) terug. De 

korting op de huursubsidie, die in 2004 € 12,– per huishouden per maand bedroeg, loopt in 

2006 op tot een bedrag van € 17,05 per huishouden per maand. Ongeveer 1 miljoen 

huishoudens krijgen hiermee te maken, zonder dat dit is terug te vinden in koopkrachtplaatjes 

voor 2006. Daardoor komt de koopkracht van met name alleenstaande ouderen en minima te 

veel onder druk te staan. Voorgesteld wordt om in 2006 deze korting voor alle 

huursubsidieontvangers ongedaan te maken.  

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in twee meevallers: ten eerste is er een 

meevaller in de uitgaven voor de zorgtoeslag als gevolg van de lager dan verwachte nominale 

premie. Het restant van de extra uitgaven wordt gedekt uit de fors hogere aardgasbaten als 

gevolg van de hoge energieprijzen.  

Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 

 

Begrotingsstaat Artikel 03 Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid 

op de woningmarkt 

15→22→34 (Van Gent c.s.) 

Dit amendement draait de bezuiniging op de huursubsidie (straks: huurtoeslag) terug. De 

korting op de huursubsidie, die in 2004 € 12,– per huishouden per maand bedroeg, loopt in 

2006 op tot een bedrag van € 17,05 per huishouden per maand. Ongeveer 1 miljoen 

huishoudens krijgen hiermee te maken, zonder dat dit is terug te vinden in koopkrachtplaatjes 

voor 2006. Daardoor komt de koopkracht van met name alleenstaande ouderen en minima te 

veel onder druk te staan. Voorgesteld wordt om in 2006 deze korting voor alle 

huursubsidieontvangers ongedaan te maken. 

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in het deels terugdraaien van de «Wet 

Hillen». Via deze wet is geregeld dat mensen met een afgeloste hypotheek niet meer worden 

aangeslagen voor het eigenwoningforfait. Deze tegenmoetkoming aan huizenbezitters kost de 

schatkist bij benadering 250 miljoen euro per jaar. 
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Dit amendement regelt dat mensen met een afgeloste hypotheek niet in het «nultarief» vallen, 

maar in een «voordeeltarief». Ten opzichte van de situatie voor «Hillen» zijn zij dus nog altijd 

voordeliger uit. De introductie van een dergelijk voordeeltarief kan worden uitgewerkt in het 

Belastingplan 2006.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 

 

Begrotingsstaat Artikel 06 Beperken van klimaatverandering en grootschalige 

luchtverontreiniging 

18 (Samsom) 

Dit amendement maakt 130 miljoen vrij voor subsidies retrofit ter bestrijding van lokale 

luchtverontreiniging. 

Dit amendement wordt gedekt door amendement Samsom/Crone (30 306, nr. 17) welke is 

ingediend bij het belastingplan 2006.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 

 

Begrotingsstaat Artikel 06 Beperken van klimaatverandering en grootschalige 

luchtverontreiniging 

8→11→20 (Van der Staaij) 

De bescherming van het milieu is een belangrijke doelstelling van het overheidsbeleid. Ter 

ondersteuning van dit beleid en ter uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s.(28 600 XI, 

nr.67) beoogt dit amendement te komen tot invoering van een vuurwerkheffing, die de door 

het afsteken ervan ontstane milieuschade compenseert. De opbrengst van deze nog in een 

regeling vast te leggen heffing zal 25 miljoen euro bedragen. 

Dit amendement vormt tevens de dekking voor amendement 30 300 VI, nr.14.  

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en SGP 

 

Begrotingsstaat Artikel 10 Versterken van het (inter)nationale milieubeleid 

19 (Samsom) 

Dit amendement heeft als doel de bijdrage aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieuhygiene (RIVM) met 1 miljoen euro te verhogen. Dit bedrag dient in gezet te worden 

voor ondersteuning van gemeenten en provincies in de beleidsvoorbereiding van 

luchtkwaliteitsmaatregelen. Het RIVM kan met dit geld de andere overheden ondersteunen en 

adviseren bij het opstellen en doorrekenen van luchtkwaliteitplannen. 

Ook kunnen de andere overheden advies inwinnen over de gevolgen van besluiten op de 

lokale luchtkwaliteit, hetgeen volgens het Besluit Luchtkwaliteit 2005 verplicht is. 

Gevolg van de ondersteuning door het RIVM is dat gemeenten en provincies geen dure 

adviesbureaus hoeven in te huren en daarmee hun budget kunnen besteden aan het nemen van 

maatregelen. Bovendien zal de kwaliteit en eenduidigheid van het advies toenemen, wat de 

kans op het vernietigen van besluiten door de Raad van State vanwege het ontbreken van 

deugdelijke onderbouwing, verkleint. 

Dekking voor het amendement is gevonden op hetzelfde artikel: Strategie-ontwikkeling en 

adequaat generiek instrumentarium.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie 

 

 

MOTIES 

 

35 (Depla en Van Bochove) over de ontwikkeling van een aanwijzingsbevoegdheid 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, CDA, 

ChristenUnie en SGP 
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36 (Depla c.s.) over nadere afspraken met gemeenten over de realisatie van voldoende 

huurwoningen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en SGP 

 

37 (Van Bochove en Veenendaal) over een notitie over een vereenvoudiging van de 

bouwregelgeving 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

38 (Van Bochove c.s.) over eventueel afschaffen van de overdrachtsbelasting voor gevallen 

waarbij voor de eerste maal een woning wordt gekocht 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

39 (Gerkens c.s.) over wetgeving om verhuurders die huren vragen boven het wettelijk 

maximum strafrechtelijk te vervolgen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak 

 

40 (Gerkens c.s.) over de afhandeling van de bezwaarschriften huurtoeslag 

Afgevoerd van agenda op 22 november 2005 

 

41 (Gerkens c.s.) over het wijzigen van het servicekostenbeleidsboek van de huurcommissies 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, Groep Lazrak en SGP 

 

42 (Gent c.s.) voor het recht op een verhuiskostenvergoeding voor huurders in de particuliere 

sector die door sloop of renovatie gedwongen worden te verhuizen 

Afgevoerd van de agenda op 16 november 2005 

 

43→64 (Van Gent en Veenendaal) over pilotprojecten over definitieve herbestemming van 

rijksgebouwen 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders en 

VVD 

 

44 (Van Gent en Van Bochove) over het voorkomen (tegengaan) van gedwongen verhuizing 

van een nabestaande door het onbetaalbaar worden van de huur 

Afgevoerd van de agenda op 16 november 2005 

 

45 (Van Gent en Veenendaal) over afspraken met gemeenten en corporaties over het tot 

uiterlijk 2010 door huurders kunnen kopen van hun huurwoning 

Aangenomen. Voor: GroenLinks, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en Groep 

Wilders 

 

46 (Hermans) over het strafbaar stellen van het kraken van panden (woningen of 

bedrijfspanden) 

Afgevoerd van de agenda op 16 november 2005 

 

47 (Hermans) over het ongedaan maken van de koppeling van nationale wetgeving aan de 

Richtlijn Luchtkwaliteit 

Verworpen. Voor: LPF, Groep Wilders en Groep Nawijn 

 

48 (Hermans) over de beoordeling van de ICES/ICRE 

Afgevoerd van agenda op 22 november 2005 
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49 (Samsom c.s.) over een onderbouwd onderzoek van de gemeenten tot verlaging van de 

maximum snelheid op een rijksweg 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, ChristenUnie en SGP 

 

50 (Spies c.s.) over een voorstel voor stimuleringsmaatregelen op het terrein van 

energiebesparing en toepassing van energie in de bestaande voorraad 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

51 (Spies c.s.) over het verschaffen van helderheid aan het bedrijf SABIC 

Aangenomen. Tegen: SP 

 

52 (De Krom en Spies) over het in kaart brengen van de voor- en nadelen van volledige 

ontkoppeling tussen luchtkwaliteitsnormen en ruimtelijke ordeningsplannen 

Aangenomen. Voor: PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, 

SGP, LPF en Groep Nawijn 

 

54 (De Krom c.s.) over het afzien van een Europese aanpak van de bodemsanering 

Aangenomen. Voor: PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, D66, VVD, ChristenUnie, 

SGP, CDA, LPF en Groep Nawijn 

 

56 (Van Velzen) over uitbreiding van de regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 

Afgevoerd van agenda op 22 november 2005 

 

59 (Van Velzen) over het in kaart brengen van de voor- en nadelen van een gedeeltelijke 

ontkoppeling tussen luchtkwaliteitsnormen en ruimtelijke ordeningsplannen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en SGP 

 

60 (De Krom c.s.) over aanscherping van de emissie-eisen voor voertuigen en evaluatie van 

de Richtlijn Luchtkwaliteit 

Aangenomen. Voor: VVD, Groep Wilders, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF en Groep 

Nawijn 

 

61 (Van der Ham en Spies) over een onderzoek naar het verplicht stellen van roetfilters voor 

bestaande auto’s 

Aangenomen. Tegen: Groep Wilders 

 

62 (Van der Ham en Samsom) over een onderzoek naar een doelheffing op diesel 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, ChristenUnie en SGP 

 

63 (Verdaas c.s.) over de opdracht tot het kappen van bos in de gemeente Onderbanken 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, de PvdA, D66, Groep Wilders, ChristenUnie en 

SGP 

 


