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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
30800 
XIV 

 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit voor het jaar 2007 

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 6 februari 2007 met 
algemene stemmen aangenomen 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 21 
5H (Van Velzen) 
Dit amendement strekt ertoe de bezuinigingen op de personele kosten van de Algemene 
Inspectiedienst grotendeels terug te draaien. Daartoe wordt een bedrag van € 4 000 000 
gereserveerd. Dekking wordt gezocht binnen de apparaatskosten van de Dienst Regelingen. 
Overgenomen 
 
Artikel 21 
6H (Van Velzen) 
Dit amendement strekt ertoe de opsporingsafdeling van de Algemene Inspectiedienst te 
versterken, om zodoende effectiever en efficiënter op te treden tegen de illegale 
georganiseerde handel in exoten en gezelschapsdieren, onder andere op internet. Daartoe 
wordt een bedrag van € 265 000 gereserveerd, wat neerkomt op 5 fte. Dekking wordt gezocht 
binnen de apparaatskosten van de Dienst Regelingen. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en de PVV 
 
Artikelen 21, 26 
17 (Van Gent) 
Dit amendement strekt ertoe 2 miljoen euro vrij te maken voor onderzoek naar: 
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1. diervriendelijke dodingsmethoden voor gehouden dieren; 
2. het vroegtijdig prenataal «sexen» van kippeneieren zodat massavernietiging 
van haantjes voorkomen kan worden. 
De dekking wordt gevonden in verlaging van de uitgaven van het programma Bilaterale 
Economische Samenwerking (BES) in begrotingsartikel 21.15. Dit programma is deels 
gericht op de promotie van Nederlandse producten in het buitenland («een zo groot mogelijke 
participatie en presentatie van Nederlandse bedrijven en verwerkte agrarische producten op 
buitenlandse markten»), een activiteit die ook zonder steun van het rijk kan worden 
ondernomen. Op het moment dat voldoende kennis over diervriendelijke dodingsmethoden 
en sexen van eieren is ontwikkeld, kan het resterende onderzoeksbudget worden gebruikt voor 
stimulering van het in de praktijk toepassen van deze kennis. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en de ChristenUnie 
 
Artikelen 21, 25 
23 (Waalkens) 
Met dit amendement wordt beoogd in Nederland drie schutstallen te realiseren waarin 
verwaarloosde en achtergelaten dieren kunnen worden opgevangen. Dekking wordt gevonden 
door de uitvoeringskosten voor duurzaam ondernemen te verlagen. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66 PvdD en de ChristenUnie 
 
Artikel 23, 26 
38 (Waalkens) 
Met dit amendement wordt beoogd een start te maken met de nieuwe opzet van het 
soortenbeleid. Voorjaar 2006 is overeenstemming bereikt dat het soortenbeleid niet langer via 
individuele soortenbeschermingsplannen moet worden georganiseerd maar via gebiedgerichte 
projecten. Dit is bekend geworden onder de naam «Leefgebiedenbenadering». Ondanks deze 
brede maatschappelijke overeenstemming is er nog steeds geen geld gereserveerd. Veel 
soorten hebben dringend maatregelen nodig om te voorkomen dat ze uit Nederland 
verdwijnen. Met de hiermee vrijgemaakte 5 miljoen kan een aanvang worden gemaakt met dit 
beleid. De dekking wordt gezocht in artikel 26.14 en wordt overgeheveld naar 23.14. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en de ChristenUnie 
 
Artikel 26 
22 (Van Velzen) 
Onder andere het Europese REACH programma vraagt steeds meer gebruik van proefdieren. 
Ondanks de toenemende behoefte aan alternatieven voor dierproeven, zijn de budgetten de 
afgelopen jaren gelijk gebleven. Dit amendement heeft als doel het budget voor onderzoek 
naar Alternatieven te verhogen vanuit het departement van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. De indiener vindt het wenselijk dat alle betrokken ministeries een 
geoormerkt budget beschikbaar stellen. Dekking wordt gevonden uit de niet juridisch 
verplichte programma-uitgaven van hetzelfde artikel. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en de PVV 
 
Artikel 26 
36 (Koopmans/Wilders) 
De Nederlandse tuinbouw presenteert zich eens in de tien jaar op een innovatieve wijze op de 
wereldtentoonstelling genaamd Floriade. De volgende editie zal worden gehouden in regio 
Venlo in 2012. Aangezien de Floriade bijdraagt aan de promotie van Nederland en de 
tuinbouw in de rest van de wereld vinden wij het van belang dat er vanuit het Rijk 
bijgedragen wordt aan de ondersteuning van de voorbereiding van de Floriade. Dit 
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amendement beoogt een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van de 
voorbereiding van de Floriade. Het is de bedoeling dat eenzelfde bedrag zal worden 
toegekend voor 2008, 2009, 2010 en 2011. In totaal komt dit neer op een  
uitgavenintensivering van 5 miljoen euro. Dekking wordt gevonden op post 26.14 
Ondersteunen van LNV beleid met kennis. 
Aangenomen. Voor: PvdA, D66, VVD, CDA en de PVV 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 21 
24 → 28 (Atsma) 
Het ondersteunen van jonge agrariërs is belangrijk voor jonge agrariërs die na 
bedrijfsovername willen investeren in kwaliteitsverbetering, innovatie, dierenwelzijn, milieu 
en kostenverlaging. Dit draagt tevens bij aan het behoud van de land- en tuinbouw voor 
Nederland. Vanwege het grote aantal aanvragen zijn er onvoldoende middelen beschikbaar 
voor de Investeringsregeling Jonge Agrariërs. Dit amendement beoogt om de 
Investeringsregeling Jonge Agrariërs (21.11) te verhogen met 5 miljoen euro voor 2007. Het 
is de bedoeling dat eenzelfde bedrag zal worden toegekend voor 2008. In totaal komt dit neer 
op een uitgavenintensivering van 10 miljoen euro. Dekking wordt gevonden in de diverse 
posten voor Koopmansgelden in de begroting. 
Ingetrokken 
 
Artikelen 23, 26 
30 (Waalkens) 
Met dit amendement wordt beoogd extra uitgaven mogelijk te maken 
ten behoeve van het weidevogelbeheer. Het behoud van weidevogels in Nederland is van 
groot belang voor het instandhouden van onze waardevolle agrarische cultuurlandschappen en 
is ook een essentieel onderdeel van het natuurbeleid. Nederland vervult in internationaal 
opzicht een cruciale rol bij het behoud van de weidevogels en is daartoe ook internationale 
verplichtingen aangegaan. De weidevogelstand gaat echter in hoog tempo achteruit. In een 
aantal gebieden en situaties zullen snel maatregelen moeten worden genomen om de 
achteruitgang te stoppen. Omdat de weidevogelgebieden waar het om gaat voor een deel 
binnen en voor een deel buiten de EHS gelegen zijn is het noodzakelijk om de extra middelen 
deels aan begrotingsartikel 23.13 (beheer natuur in de EHS) en deels aan artikel 23.14 (beheer 
natuur buiten de EHS) toe te voegen. Het gaat daarbij zowel om middelen voor het beheer (ca. 
€ 5 miljoen voor Nederland, gebaseerd op begrotingen voor Noord Holland en Friesland) als 
het uitvoeren van een aantal pilots (ca. € 1 miljoen euro)  
Ingetrokken 
 
Artikelen 21, 27 
21 (Van Velzen) 
Het beleid met betrekking tot de biologische landbouw is gericht op de vraagkant. Dit heeft 
tot nu toe geresulteerd tot een aandeel van 2,5% biologische landbouw op het totale 
landbouwareaal in Nederland. Via deze weg wordt de doelstelling van 10% biologisch in 
2010 niet gehaald. De indiener van dit amendement is van mening dat het minstens zo  
belangrijk is dat ook de aanbod kant krachtig gestimuleerd wordt. De Regeling Stimulering 
Biologische Productiemethoden (RSBP) is daarvoor een middel. Deze regeling vergoedde 
65% van de inkomstenderving die het gevolg is van de omschakeling naar de biologische 
productiemethode. In de omschakelingsperiode wordt namelijk al wel biologisch 
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geproduceerd, maar kan nog niet biologisch worden afgezet. De bedoeling van dit 
amendement is om deze regeling weer in ere te herstellen. Hiermee wordt het voorbeeld van 
andere Europese lidstaten gevolgd, die ook de aanbodkant stimuleren door meer steun aan de 
biologische primaire sector te geven. Dekking wordt gevonden binnen de niet juridisch 
verplichte programma-uitgaven voor de reconstructie. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD 
 
Artikel 21 
Artikel 23 
26 (Van der Vlies) 
De subsidieregeling jonge agrariërs (21.11) blijkt in een grote behoefte te voorzien. Bij elke 
openstelling blijken veel jonge agrariërs (opnieuw) teleurgesteld te worden. Door 3 miljoen 
extra toe te voegen, kan (mogelijk in combinatie met cofinanciering) in de vraag worden 
voorzien. 
De dekking wordt gevonden in een deel van het bedrag dat gereserveerd is voor de 
ontpoldering ten behoeve van de Westerschelde (23.11). Aangezien er nauwelijks sprake is 
van vrijwillige verkoop van landbouwgrond voor de ontpoldering, zal de gereserveerde 9,3 
miljoen euro in 2007 hieraan niet besteed kunnen worden. 
Ingetrokken 
 
Artikelen 21, 24 
27 (Van der Vlies) 
Door de hoge energieprijzen en de maatschappelijke druk op de boomkorvisserij is als gevolg 
van de motie-Van der Vlies (30 300, nr. 31) in de begroting € 7 miljoen extra uitgetrokken 
voor de verduurzaming Noordzeevisserij (21.14). Hoewel in de motie geen expliciet bedrag is 
genoemd, is bij de behandeling gesproken over € 10 miljoen. Dit bedrag is ook hard nodig om 
de gewenste verduurzaming mogelijk te maken. Dit amendement voorziet daarin. De dekking 
wordt gevonden in een vermindering van de post Recreatie om de stad (24.13). 
Verworpen. Voor: SP, SGP, PVV en de PvdD 
 
Artikelen 21, 24  
31 (Van Gent) 
Dit amendement strekt ertoe 3 miljoen euro vrij te maken voor de routenetwerken (artikel 
24.14) voor het oplossen van knelpunten in langeafstandswandelpaden. Alleen al in het 
Pieterpad heeft het Wandelplatform vorig jaar 80 knelpunten geïnventariseerd (29 892, nr. 5). 
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft geld vrijgemaakt voor het oplossen van een 
beperkt aantal knelpunten in het Pieterpad m.b.t. rijksinfrastructuur, maar dat is bij lange na 
niet voldoende. Naast het Pieterpad zijn er bovendien nog vele andere langeafstands-
wandelpaden die steeds meer worden gehinderd door het sluiten van  spoorweg-overgangen, 
het opheffen van kruisingen, het bundelen van verkeersstromen en dergelijke. De dekking van 
dit amendement wordt gevonden in verlaging van de uitgaven op artikel 21.13, met name de 
uitgaven voor versterking van de economische concurrentiekracht van de Greenports. Deze 
activiteiten kunnen ook zonder steun van het rijk worden  ondernomen. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks en de PvdD 
 
Artikel 23 
35 (Van Velzen) 
De verhoging is ten gunste van de Regeling Draagvlak Natuur. De betrokkenheid van 
Nederlanders bij de natuur groeit. Tegelijkertijd stijgt het aantal vrijwilligers dat zich actief 
met de natuur bemoeit. Toch blijven de middelen om projecten en programma’s voor hen op 
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te zetten en daarmee draagvlak te creëren voor het natuurbeleid beperkt. Voor de regeling was 
in 2006 2,8 miljoen euro beschikbaar. Van de 120 ingediende projecten kon het Ministerie 
maar 25 projecten honoreren. Om dit enthousiasme in het maatschappelijke middenveld te 
steunen, is verhoging van het budget nodig omdat veel maar niet alle natuur- en 
milieuorganisaties zelfstandig de bedragen kunnen aanvullen. De verhoging is dan ook 
specifiek bedoeld voor die organisaties die niet over ruime eigen middelen beschikken. De 
verdubbeling van 2,8 miljoen euro loopt vooruit op de door de minister op te stellen nota voor 
het natuur- en milieueducatiebeleid (NME), die medio 2007 verwacht wordt en dus geen 
betrekking heeft op het beleidsjaar 2007. Dekking wordt gevonden in de begroting van het 
ministerie van Volksgezondheid Ruimtelijke Ordening en Milieu bij de reserveringen voor 
de Toekomstagenda Milieu waarvoor 12 miljoen is gereserveerd. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en de ChristenUnie 
 
Artikel 26 
19 (Van der Ham) 
Een kamermeerderheid is reeds voorstander van een mogelijkerwijs in de toekomst te houden 
experiment met gereguleerde wietteelt. De mogelijke effecten die in een dergelijk experiment 
nader kunnen worden onderzocht betreffen onder andere een betere voorlichting, door 
bijvoorbeeld het nauwkeuriger reguleren en vast te stellen THC-gehalte en het terugdringen 
van de aanwezigheid van pesticiden en andere chemische middelen in softdrugs. Om dit 
experiment te ondersteunen zou het wenselijk zijn als de wiet die bij dit experiment gebruikt 
wordt een THC-gehalte heeft dat met enige mate van zekerheid voorspelbaar is. Een andere 
voorwaarde voor een goede oplossing van de achterdeurproblematiek is een volledig «legale» 
keten van zaad tot verkoopproduct, zodat criminele elementen ook in die fases zoveel 
mogelijk worden uitgesloten van het productieproces. Om met de verkoop uit gereguleerde 
wietteelt een reëel alternatief te bieden dient deze een zekere diversiteit te kunnen bieden. 
Daarvoor zijn ongeveer vijf «lijnen» nodig. Het duurt een aantal jaar voordat door middel van 
veredeling deze lijnen verkregen zullen zijn. Daarom stelt dit amendement voor de periode 
2007–2011 een bedrag van € 100 000 jaarlijks beschikbaar om dit onderzoek door een 
opiumverlofhouder voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld de Universiteit 
Wageningen, te laten verrichten. De dekking voor dit amendement wordt gevonden in de 
budgetflexibiliteit van hetzelfde beleidsartikel. De dekking van de hier uit voortvloeiende 
uitgaven in 2008–2010 (€ 300 000) dient te worden geregeld in de interdepartementale 
voorbereiding van de desbetreffende begrotingen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en de PvdD 
 
Artikel 26 
20 (Van der Ham) 
Dit amendement strekt er toe middelen te oormerken voor een onderzoek in een bepaalde 
buurt of regio, naar het effect van voorlichting over dierenwelzijn in de bio-industie op het 
(koop) gedrag van vlees door consumenten. Voor de dekking valt te denken aan het 
beleidsmatig gereserveerde deel van artikel 26.14 (ondersteunen van LNV-beleid met 
kennis), maar de indiener laat ook andere opties mogelijk. Dit amendement past binnen het 
beleid van het ministerie zoals te lezen is in de beleidagenda («veilig voedsel, bewuste keus», 
p. 17) waarin de minister aan geeft rekening te willen houden met het feit dat consumenten de 
kwaliteit van voedsel steeds vaker afmeten aan de mate waarin bij de productie daarvan 
rekening is gehouden met waarden als dierenwelzijn.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en de PvdD 
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Artikel 26 
25 → 29 → 37 (Van Velzen) 
Dit amendement strekt er toe middelen te oormerken om bedrijven actief te begeleiden en 
ondersteunen bij de introductie van de praktijktoepassing van detectie van berengeur aan de 
slachtlijn. De praktijktoepassing in de huidige Nederlandse varkenshouderij kan hiermee 
worden versneld. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD 
 
MOTIES 
 
40 (Waalkens c.s.) om castratie van biggen te verbieden 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66 en  de PvdD 
 
41 (Waalkens c.s.) om de weidegang van koeien te bevorderen 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en de SGP 
 
42 (Waalkens c.s.) om certificatie in de handel in in dieren te verplichten 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en de  ChristenUnie  
 
43 (Waalkens c.s.) over een stelsel van variabele hectarepremies 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66 en PvdD 
 
44 (Waalkens c.s.) tegen het onderbrengen van dierziektebestrijding bij het productschap voor 
vee en vlees 
Ingetrokken 
 
45 (Waalkens c.s.) om dierenambulances te betrekken bij het opstellen van rampenplannen 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, SGP en PVV 
 
46 (Waalkens c.s.) over het verbieden van de druk- en drijfjacht 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en PVV 
 
47 (Atsma c.s.) tegen het invoeren van een kentekenbewijs voor tractoren 
Aangenomen. Voor: VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en PVV 
 
48 (Atsma c.s.) over een plan van aanpak om een einde te maken aan visstroperij 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
50 (Van Velzen c.s.) over onderzoek naar alternatieven voor dierproeven 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en de ChristenUnie 
 
52 (Van Velzen/Thieme) over actualisering Nota Houden van Dieren en herbezinning op het 
dierenwelzijnsbeleid 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66 en PvdD 
 
53 (Van Velzen c.s.) over knelpunten bij de introductie van proteïnen als vleesvervangers 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en SGP 
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54 (Snijder-Hazelhoff) om de Friese Wouden, het Westerkwartier en Texel aan te wijzen als 
probleemgebied 
Afgevoerd van de agenda 
 
55 (Graus c.s.) die ertoe strekt dat dierenwelzijn een hoofdvak wordt in het agrarisch 
onderwijs 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
56 (Graus) om een dierenpolitie in het leven te roepen 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en de PVV 
 
57 (Graus c.s.) om mensen die voor dierenmishandeling zijn veroordeeld, te verbieden dieren 
te houden 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en de PVV 
 
58 (Graus c.s) om te onderzoeken of een nationaal alarmnummer voor dieren kan worden 
ingevoerd 
Aangenomen. Tegen: ChristenUnie 
 
59 (Van Gent c.s.) om het ontwerpbesluit dat ertoe strekt de jacht in natuurgebieden alsnog 
mogelijk te maken, in te trekken 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66 en PvdD 
 
60 (Van Gent c.s.) ter realisering van een Deltaplan Dieren 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66 en PvdD 
 
61 (Cramer c.s.) ter realisering van een brede nota natuur- en milieueducatie 
Aangenomen. Tegen: VVD 
 
62 (Van der Ham/Cramer) om de Nota Dierenwelzijn te actualiseren 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en de SGP 
 
63 (Van der Ham c.s.) over het vertraging van het realisatietempo van de Ecologische 
Hoofdstructuur 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en de ChristenUnie 
 
64 (Van der Ham c.s.) om de bijdrage aan het Groene Hart ook na 2007 structureel voort te 
zetten 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en het CDA 
 
65 → ? (Thieme c.s.) om kooihuisvesting van kippen, ook de verrijkte kooi, te verbieden 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en de ChristenUnie 
 
66 → ? (Thieme) om onverdoofd ritueel slachten te verbieden 
Afgevoerd van de agenda 
 
67 (Thieme c.s.) om dierenwelzijn in de veesector frequenter te controleren 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en de PVV 
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68 (Thieme c.s.) om etikettering op te stellen voor de herkomst van de eieren die in producten 
zijn verwerkt 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en de SGP  
 
69 (Thieme c.s.) om welzijnsregels voor vleeskippen te ontwikkelen 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en de PvdD 
 
70 (Thieme c.s.) om kosten vaccinatie hobbydieren en kippen met uitloop door bedrijfsleven 
te laten vergoeden 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD 
 
71 herdruk (Thieme/Van Gent) NOG GEEN HERDRUK IN PARLANDO: NOG 
CONTROLEREN 15/12/06 
om de productie van dierlijke naar plantaardige eiwitten te stimuleren 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en PvdD 
 
72 (Thieme) inzake etiketteringsplicht voor alle vleesproducten over gehanteerde (rituele) 
slachtmethoden 
Afgevoerd van de agenda 
 
73 (Van der Vlies c.s.) inzake een Europees verbod op het onverdoofd castreren van biggen 
per 1 januari 2009 
Aangenomen met algemene stemmen 
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