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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

30800 XI  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 2007 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 6 februari 2007 met 

algemene stemmen aangenomen 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikelen 5, 7  

25 (Duyvendak)  

Met dit amendement wordt beoogd geld vrij te maken voor een onderzoek naar de 

herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Het onderzoek moet antwoord geven op de 

vraag welke doelstelling hiervoor gesteld moet worden (bij voorkeur per provincie/gemeente) 

en welke extra instrumenten nodig zijn voor een effectief herstructureringsbeleid. Op dit 

moment is één derde van de bestaande bedrijventerreinen verouderd. Het huidige beleid is 

ineffectief om de herstructurering van de grond te krijgen. Reconstructie van deze 

bedrijventerreinen heeft geen prioriteit van bestuurders. Tegelijk is er een enorme overvraag 

naar nieuwe bedrijventerreinen. De dekking wordt gevonden in de gelden die zijn 

gereserveerd voor de Toekomst Agenda Milieu. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en de SGP 

 

Artikel 5   

36 (Van Velzen/Van der Ham) 

Klimaatverandering en het daarmee gepaard gaande rijzen van de zeespiegel hebben op 

termijn grote consequenties voor de economie, de veiligheid en de natuur in Nederland. Dat 
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verhoogt de noodzaak om de ruimte in Nederland meer robuust te maken voor komende 

klimaatverandering. In een rapport van een aantal natuurorganisaties, Klimaatbuffers, 

worden goede voorstellen gedaan om natuurlijke klimaatbuffers te realiseren die Nederland 

kunnen voorbereiden op zeespiegelstijging en de piekafvoeren van rivieren. In het rapport 

worden enkele pilotprojecten voorgesteld waarin naast de veiligheid ook de (natte-)  

natuurkwaliteit in ons land wordt versterkt. Onderhavig amendement strekt ertoe middelen 

vrij te maken voor grondverwerving, functiewijziging, herinrichting en beheer van pilots voor 

klimaatbuffers. Dekking wordt gevonden binnen het niet-juridisch gebonden budget dat 

bestemd is voor het ontwikkelen van landelijke gebieden van nationaal belang. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en de ChristenUnie 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel  

18 (Van Gent) 

Met dit amendement wordt voorgesteld om binnen het ISV middelen vrij te maken voor de 

vorming van bewonersbudgetten voor investeringen in de oude wijken. Met dit geld kunnen 

bijvoorbeeld bomen, planten of straatmeubilair worden aangeschaft of een buurtbeheerder 

worden aangesteld. Bewonersbudgetten zijn goed voor de betrokkenheid van bewoners bij 

hun directe woonomgeving. Bovendien is het een instrument om bewoners met elkaar in 

contact te brengen. Diverse gemeenten hebben hier al goede ervaring mee opgedaan. 

De bewonersbudgetten worden afgeschermd binnen het totale ISV-budget en ook op deze 

manier geoormerkt uitgekeerd aan gemeenten. Deze zorgen er op hun beurt, samen met 

bewonersorganisaties, voor dat het geld ten goede komt aan bewonersinitiatieven. 

Verworpen. Voor: GroenLinks en PvdD 

 

Artikel 2  

21 (Van Gent) 

Er is brede overeenstemming dat de investeringen in de stedelijke vernieuwing, via het ISV-

budget, voortgezet dienen te worden. Ook de minister van VROM pleitte hiervoor, onder 

meer in de Volkskrant van 1 november 2006. Met dit amendement wordt voorgesteld het 

ISV-budget voor 2007 te verhogen met 300 miljoen euro. Dat is ongeveer een verdubbeling 

van het meerjarig gemiddelde budget voor stedelijke vernieuwing. Dekking voor dit 

amendement wordt gevonden in een verhoging van de ontvangsten op dit artikel met  

eenzelfde bedrag. Dit kan worden gerealiseerd door de afdrachten van rijke 

woningcorporaties aan het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) te verhogen en de 

opbrengsten hiervan door te sluizen naar de VROM-begroting. 

Verworpen: Voor: GroenLinks en PvdD 

 

Artikelen 2, 11  

27 → 29 → 38 (Samsom) 

Dit amendement heeft als doel 8 miljoen euro extra vrij te maken voor de regeling 

energiebesparing huishoudens met lagere inkomens. Reden voor verhoging van het budget 

voor deze regeling is dat gebleken is dat de 2 miljoen euro, die bij de begroting VROM 

middels het amendement Samsom extra voor deze regeling beschikbaar is gesteld vanwege de 

hoge energieprijs, vele malen overvraagd is. Juist 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 
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het amendement wordt gevonden op artikel 11 in middelen voor het oplossen van niet-

aanvaardbare risicovolle situaties. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en de SGP 

 

Artikel 3  

19 (Van Gent) 

Dit amendement verhoogt het budget voor de huurtoeslag. Met het bedrag van 100 miljoen 

per jaar kunnen de bezuinigingen van de laatste jaren ongedaan worden gemaakt voor zover 

het gaat om ouderen en alleenstaanden. Dit zijn namelijk de groepen met de hoogste 

huurquotes. Daarnaast is het voor 65-plussers zo goed als onmogelijk om via betaald werk 

hun inkomen te verbeteren en zo deze bezuinigingen op te vangen. Dekking voor dit voorstel 

dient bij Voorjaarsnota 2007 gerealiseerd te worden. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD 

 

Artikel 3  

20 (Van Gent) 

Met de eenmalige bijdrage uit 2006 voor startersleningen kunnen jaarlijks slechts 500 tot 

3000 starters op de woningmarkt aan een eigen woning worden geholpen. Dat is volstrekt 

onvoldoende om de woningnood onder jongeren en starters aan te pakken. Daarom wordt met 

dit amendement voorgesteld om structureel 40 miljoen euro bij te dragen aan het startersfonds 

zodat fors meer starters de kans krijgen om een eigen woning te kopen. Dekking voor dit 

voorstel dient bij Voorjaarsnota 2007 gerealiseerd te worden. 

Verworpen. Voor: GroenLinks en PvdD 

 

Artikel 6  

23 (Van Gent) 

Met dit amendement wordt voorgesteld om uit de extra gasinkomsten, als gevolg van de hoge 

olieprijs, geld vrij te maken voor energiebesparing door huurders. De indiener stelt voor om 

alle huurders die huurtoeslag ontvangen een pakket spaarlampen te schenken. Hiermee wordt 

het verbruik van energie, en dus de uitstoot van CO2, verminderd. Daarnaast heeft het als 

voordeel dat deze huurders, na jaren van bezuinigingen op de huurtoeslag, enkele tientallen 

euro’s per jaar kunnen besparen op hun woonlasten. Ongeveer een miljoen huishoudens 

ontvangen huurtoeslag. Uitgaande van een kostprijs van 4 euro per spaarlamp, kunnen alle 

huishoudens dan een pakket van tien lampen ontvangen. Dekking voor dit voorstel wordt 

gevonden in de meevaller uit de aardgasbaten. Bij Voorjaarsnota 2007 dient het bedrag van 

40 miljoen overgeboekt te worden naar de VROM-begroting. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD 

 

Artikel 6  

30 → 39 (Van der Staaij) 

De bescherming van het milieu is een belangrijke doelstelling van het kabinetsbeleid. Om die 

reden beoogt dit amendement de introductie van een vuurwerkheffing, die de door het 

afsteken van vuurwerk ontstane milieuschade belast. De geschatte opbrengst van deze in een 

regeling vast te leggen heffing zal bij benadering tien miljoen euro bedragen. Uiteraard 

vormt dit bedrag een inschatting, omdat de opbrengst van de heffing afhankelijk is van de 

uiteindelijk vast te stellen hoogte van de heffing en van de verkochte hoeveelheid vuurwerk. 

De vuurwerkheffing kan voorts gedifferentieerd worden naar de verschillende soorten 

vuurwerk, zodat er wat dat betreft geen ongewenste verschuivingen in vuurwerkgebruik 
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optreden. De vaststelling van de hoogte van de heffing dient daarbij zodanig te zijn dat geen 

substantiële ongewenste substitutie-effecten optreden, bijvoorbeeld een verschuiving van het 

gebruik van legaal vuurwerk naar het gebruik van illegaal vuurwerk. 

Verworpen na hoofdelijke stemming met 69 tegen 68 stemmen 

Vóór stemmen de leden: Peters, Polderman, Poppe, Van Raak, Roefs, Roemer, De Rooij, 

Samsom, Smeets, Spekman, Van der Staaij, Timmermans, Ulenbelt, Van der Veen, Van 

Velzen, Vendrik, Verbeet, Vermeij, Van der Vlies, Voordewind, Waalkens, De Wit, 

Wolbert, Wolfsen, Abel, Albayrak, Azough, Besselink, Blom, Van Bommel, Bouchibti, 

Bouwmeester, Bussemaker, Cramer, Crone, Depla, Dibi, Jasper Van Dijk, Dijksma, 

Dijsselbloem, Duyvendak, Eijsink, Van Gent, Gerkens, Van Gerven, Gesthuizen, Van 

Gijlswijk, Gill'ard, Halsema, Hamer, Heerts, Huizinga-Heringa, Irrgang, Jacobi, 

Jansen, Kalma, Kant, Karabulut, Kuiken, Langkamp, Leerdam, Van Leeuwen, Leijten, 

Lempens, Luijben, Marijnissen, Ortega-Martijn en Ouwehand. 

Tegen stemmen de leden: Pechtold, Remkes, De Roon, Rutte, Schermers, Schinkelshoek, 

Schippers, Schreijer-Pierik, Snijder-Hazelhoff, Spies, Sterk, Teeven, Verburg, Verdonk, 

Jan de Vries, Weekers, Wijn, Wilders, Zijlstra, Agema, Aptroot, Atsma, Van Beek, 

Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok, Van Bochove, Boekestijn, Bosma, Brinkman, 

Van der Burg, Van de Camp, Çörüz, Dezentjé Hamming, Van Dijck, Jan Jacob Van 

Dijk, Donner, Ferrier, Fritsma, Van Geel, Van Gennip, Graus, Griffith, Van Haersma 

Buma, Van der Ham, Haverkamp, Hessels, Van Heugten, Van Hijum, Van der Hoeven, 

Ten Hoopen, Jager, Joldersma, Van der Knaap, Koopmans, Koppejan, Jules 

Kortenhorst, Roland Kortenhorst, Koşer Kaya, De Krom, Madlener, Mastwijk, Van 

Miltenburg, Neppérus, De Nerée tot Babberich, Nicolaï, Omtzigt, Ormel en De Pater-

van der Meer. 

 

Artikel 7  

31 (Van Velzen) 

In de Toekomstagenda Milieu is een bedrag van 12 miljoen per jaar gereserveerd. Dit 

amendement beoogt een deel van dit bedrag toe te kennen aan het opzetten van een 

permanente ondersteuning van burgerinitiatieven. De betrokkenheid van Nederlanders bij 

natuur en milieu groeit en daarmee het aantal burgers dat met initiatieven voor duurzaamheid 

komt. De initiatieven stranden echter veelvuldig in tijdrovende subsidieprocedures en 

bureaucratische processen, als SMOM en RDN. Mensen hebben niet altijd de kennis en 

vaardigheden om hier door heen te komen. Er is grote behoefte aan ondersteuning bij het 

proces van initiatief tot resultaat waardoor een helpende hand wordt geboden om de 

initiatiefnemers door deze eerste fasen heen te helpen. 

Verworpen. Voor: SP,  PvdA, GroenLinks en de PvdD 

 

Artikel 9  

26 (Duyvendak) 

Met dit amendement wordt capaciteit vrijgemaakt om te zorgen dat het Besluit beheer 

verpakkingen, papier en karton, en met name de afspraak van 55% inzameling van kleine 

flesjes, daadwerkelijk wordt nageleefd. Vanaf begin dit jaar zijn marktleider Coca-Cola en 

een aantal concurrenten overgestapt op eenmalige grote flessen, zonder de in de AMvB 

afgesproken «tegenprestatie» van 55% inzameling van kleine flesjes ook maar in de verste 

verte na te komen. (Er lopen op dit moment alleen een aantal kleine «pilots», waarmee 

waarschijnlijk minder dan 1% van de jaarlijks meer dan 300 miljoen kleine pet-flesjes worden 

ingezameld). Het rijk grijpt hier niet op in. Dit amendement beoogt hierin verandering te 

brengen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD 
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Artikel 11  

37 (Van Velzen) 

De UNEP doet een oproep aan de internationale gemeenschap om Ivoorkust financieel te 

ondersteunen bij het opruimen van het gif in de havenstad Abidjan. Ivoorkust komt 15 

miljoen euro te kort. Nederland heeft in de aanloop naar de giframp een bepalende rol 

gespeeld. Dit amendement strekt er toe onze betrokkenheid te tonen bij de gevolgen van de 

giframp en een substantiële bijdrage te leveren aan de oplossing er van. Als amendement 30 

800, nr. 28 van het lid Samsom wordt aangenomen vult dit amendement de totale bijdrage 

namens Nederland aan tot 5 miljoen euro, een derde van het totale tekort. Aan de regering 

wordt tevens het verzoek gedaan de Kamer op de hoogte te houden van de totale bijdrage van 

de internationale gemeenschap. Dekking voor dit amendement is gevonden in de budgetten 

voor oplossen van niet aanvaardbare risicovolle situaties met LPG-installaties en 

buisleidingen. Een post met nog voldoende budgettaire flexibiliteit, waar volledige benutting 

in 2007 niet zeker is. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD 

 

Artikel 7  

24 (Duyvendak) 

Met dit amendement wordt 1 miljoen euro gereserveerd voor een «Google-Earth»-achtig 

systeem dat op toegankelijke wijze actuele en feitelijke informatie levert over natuur en 

milieu wereldwijd. Te denken valt aan informatie over ontbossing, branden, water, 

grootschalige milieuvervuiling en dergelijke. Dit kan een zeer effectief hulpmiddel zijn in 

de handhaving van internationale verdragen op het gebied van biodiversiteit, klimaat e.d. 

De tot nu toe beschikbare informatie (met name voor ontwikkelingslanden) is meestal 

gedateerd, onvolledig, onnauwkeurig en vooral moeilijk toegankelijk. Er gaat vaak veel tijd 

verloren aan het maken van eenmalige kaarten die snel gedateerd zijn. 

Via – beschikbare – verfijnde remote sensing technieken en een nieuwe generatie satellieten is 

het nu al technisch mogelijk informatie met een veel grotere nauwkeurigheid en 

actualiteitswaarde (bijvoorbeeld eens per kwartaal) te verstrekken. Een dergelijk systeem is 

snel en effectief te implementeren. Bij Nederlandse onderzoeksinstituten is hierover veel 

kennis in huis, bijvoorbeeld bij het NIVR in Delft. Nederland kan hiermee een belangrijke 

bijdrage leveren aan versterking van het internationale milieubeleid en heeft zelf een visueel 

instrument in handen om na te gaan of Nederlandse ontwikkelingsgelden goed terechtkomen. 

De dekking wordt gevonden in de gelden die zijn gereserveerd voor de Toekomst Agenda 

Milieu. 

Ingetrokken. 

 

Artikel 3  

15 (Depla)  

Dit amendement heeft enerzijds tot de doel de huurstijgingen in 2007 te beperken tot het 

inflatiepercentage. Anderzijds heeft het amendement tot doel een deel van de bezuinigingen 

op de huurtoeslag te repareren. Omdat te realiseren dienen de huurstijgingen in 2007 beperkt 

te blijven tot het inflatiepercentage; het door de Minister op grond van de Uitvoeringswet 

huurprijzen woonruimte vast te stellen maximale huurverhogingspercentage zal 

dienovereenkomstig moeten worden aangepast. 

Met dit amendement wordt een stap gezet richting het betaalbaar houden van de huurprijzen. 

De staten in de VROM begroting laten zien dat de netto huurquoten van alle huishoudens 
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tussen 2002 en 2007, per een eenmalige uitzondering in 2006, toenemen. 

Huurtoeslagontvangers hebben hun woonlasten extra zien toenemen door de korting op de 

huurtoeslag tussen 2004 en 2007. De indiener van het amendement vindt het ongewenst dat 

huurders een steeds groter deel van het inkomen aan huurlasten betalen. Bovendien zijn de 

huren in Nederland (ook in vergelijking met het buitenland) hoog genoeg. De huurverhoging 

moet daarom in 2007 gekoppeld worden aan de inflatie. 

De huurverhoging voor 2007 wordt voor alle huurwoningen waarvoor huurprijsbescherming 

van toepassing is (de woningen in het gereguleerde en in het overgangssegment) beperkt tot 

1,25%, de te verwachten inflatie in 2006 (Bron: CPB, september 2006). 

Huurprijsstijgingen leiden tot hogere uitgaven voor de huurtoeslag. 

Door de huurstijgingen te beperken nemen de uitgaven voor de huurtoeslag minder snel toe. 

De middelen die daardoor vrij komen worden ingezet om de bezuinigingen op de huurtoeslag 

gedeeltelijk terug te draaien. 

Het verhogen van de huurprijzen met 2,5% boven inflatie leidt naar verwachting tot een 

toename van het budget huurtoeslag met ca. 44 mln euro. Deze middelen worden wel 

gereserveerd voor het huurtoeslag budget maar ingezet voor het verlagen van de normhuur. 

Het minimale bedrag dat huurders met toeslag zelf aan huur betalen wordt verlaagd. Op 

basis van bovenstaande schatting ontvangen huishoudens met huurtoeslag jaarlijks ruim 

veertig euro huurtoeslag extra. 

Ingetrokken. 

 

Artikel 10  

28 (Samsom) 

Dit amendement strekt ertoe 1 mln op te voeren voor een fonds dat gebruikt moet worden 

voor rechtsbijstand aan de slachtoffers van de giframp in Ivoorkust. Deze gaan een 

shadeclaim indienen bij Trafigura, eigenaar van het schip de Probo Koala dat in september 

2006 giftig afval in Abidjan stortte. Omdat de slachtoffers zelf nauwelijks in staat zijn 

rechtshulp te betalen, is een dergelijk fonds noodzakelijk. De dekking wordt gevonden binnen 

hetzelfde artikel op het onderdeel Strategieontwikkeling en adequaat generiek 

intrumentarium. 

Ingetrokken 

 

Artikelen 6, 15  

34 (Samsom) 

Dit amendement heeft als doel 100 000 euro extra vrij te maken voor het dekken van de 

operationele kosten van een pilot met omgekeerde electro-dialyse van water in Harlingen. Met 

deze pilot wordt onderzocht of deze zogenaamde blue energie-techniek van duurzame 

energievoorziening kan worden opgeschaald naar een centrale van grotere omvang 

bijvoorbeeld in de Afsluitdijk. Dekking voor het amendement wordt gevonden op artikel 15 in 

de onvoorziene uitgaven. 

Ingetrokken 

 

 

          MOTIES 
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40 (Duyvendak c.s.) over stopzetting van de ontwikkeling van het bedrijventerrein in de 

Hoeksche Waard 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en SGP. 

 

41 (Duyvendak/Ouwehand) over nieuwe kerncentrales als zijnde geen optie voor 

klimaatbeleid  

Verworpen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks en de PvdD. 

 

42 (De Krom/Spies) over informatie over alle relevante effecten van de verhoging van de 

doelstelling biobrandstoffen tot 5,75%  

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

43 (Madlener) over het huisvesten van uitgeprocedeerde asielzoekers/illegalen door 

woningcorporaties 

Verworpen.  Voor stemden VVD en de PVV. 

 

44 (Madlener) over het schrappen van het welstandstoezicht voor het (ver)bouwen van 

woningen uit de Woningwet van 2001 

Verworpen. Voor stemden VVD en de PVV. 

 

45 (Madlener) over een recht van koop aan zittende huurders van corporatiewoningen 

Verworpen. Voor stemden GroenLinks, PvdD, VVD en de PVV. 

 

46 (Madlener) over het afzien van proefnemingen met het afsluiten van wegen het afschaffen 

van 80-kilometerzones 

Verworpen. Voor stemde de PVV. 

 

47 (Depla/Van Gent) over het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, SGP en CDA. 

 

48 (Depla c.s.) over openstelling van de stimuleringsregeling voor plattelandsgemeenten  

Aangenomen. Tegen stemde de PVV. 

 

49 (Van Bochove/Depla) over een analyse van een meer klimaatbestendig ruimtelijk beleid  

Aangenomen. Tegen stemde de PVV. 

 

50 (Van Bochove) over verlaging van het percentage van 90 van de waarde van de woning in 

onverhuurde staat  

Afgevoerd. 

 

51 (Jansen c.s.) over een voorstel voor snelle en correcte afhandeling van de aanvragen voor 

huurtoeslag 
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Afgevoerd. 

 

52 (Jansen c.s.) over het betrekken van de Kamer bij de formulering van de probleemstelling 

van het onderzoek naar het verbinden van huur- en koopmarkten 

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66, PvdD en SGP. 

 

53 (Van Gent c.s.) over intrekking van het wetsvoorstel Modernisering huurbeleid 2007  

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en de PVV. 

 

54 (Samsom c.s.) over producentenverantwoordelijkheid voor de kosten voor inzameling en 

verwerking van verpakkingen 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en de ChristenUnie. 

 

55 (Samsom/Spies) over het formuleren van een energie- en klimaatagenda voor de toekomst  

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en 

CDA. 

 

56 (Spies/De Krom) over het verder differentiëren van de bpm  

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

57 (Van Velzen/Thieme) over het aanstellen van een minister van Milieu in het volgende 

kabinet  

Verworpen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD. 

 

58 (Van Velzen c.s.) over het niet gratis weggeven van de emissierechten in de 

luchtvaartsector  

Aangenomen. Tegen stemde de PVV. 

 

59 (Van Velzen c.s.) over bilaterale en multibilaterale afspraken over het invoeren van 

kerosinetax  

Verworpen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en SGP. 

 

60 (Van Velzen/De Krom) over laten vallen van veenbossen onder de definities van het 

Kyotoprotocol  

Aangenomen. Tegen stemde de PVV. 

 

61 (Huizinga-Heringa c.s.) over absolute zuinigheid als criterium voor de bpm-differentiatie  

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en SGP. 

 

62 (Van der Ham/De Krom) over een doorlichting van het gevoerde beleid aangaande de 

MEP-regeling voor palmolie sinds 1998 

Ingetrokken. 
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63 (Van der Ham/Ouwehand) over een ticketheffing voor gebruikers van vliegverkeer 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en SGP. 

 

64 (Van der Ham/Samsom) over een apart fonds voor de verwijderingsbijdrage van 

geëxporteerde producten naar ontwikkelingslanden 

Verworpen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD. 

 

65 (Ouwehand c.s.) over het niet strijdig mogen zijn van milieuvergunningen met de 

Natuurbeschermingswet 

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66 en de PvdD. 

 

66 (Ouwehand c.s.) over een notitie over de verenigbaarheid van de principes van 

duurzaamheid en grootschalige mestverbranding  

Ingetrokken. 

 

67 (Ouwehand/Duyvendak) over reparatiewetgeving in de Wet Ammoniak en Veehouderij  

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66 en de PvdD. 

 


