Overzicht van
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Inhoudelijke Ondersteuning

De leden van de vaste commissie voor
Verkeer en Waterstaat

datum

27 december 2007

Betreffende wetsvoorstel:
30862

Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende
de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Trb. 2005,
310)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 18 december 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. Voor
stemden PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, het CDA en het lid Verdonk.

Verworpen amendementen
Artikel 2
10 (Van der Staaij)
Dit amendement verankert in de wet, dat verwerving van landbouwgronden ten behoeve
van de in artikel 3, tweede en derde lid, van het Verdrag genoemde projecten, voor zover
betrekking hebbend op Nederlands grondgebied, uitsluitend bij minnelijke overeenkomst
mag plaatsvinden.
Met dit amendement wordt de uitvoering van de motie-van der Staaij c.s. (kamerstukken
26 980, nr. 30) gewaarborgd en is gedwongen ontpoldering uitgesloten.
Indien grondverwerving langs minnelijke weg niet tijdig mogelijk blijkt, wordt toepassing
gegeven aan de wijzigingsprocedure, zoals voorzien in artikel 12 van het Verdrag.
Verworpen. Voor stemden de SP, D66, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk.

Amendementen zijn in 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.
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Artikel 2
13 (Van der Staaij)
Dit amendement verankert in de wet, dat voor besluiten van de regering of van een van de
ministers over de verwerving van landbouwgronden ten behoeve van de realisering van de
in artikel 3, tweede en derde lid, van het Verdrag genoemde projecten, voorafgaande
instemming van de Tweede Kamer noodzakelijk is.
Verworpen. Voor stemden de SP, D66, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk.

MOTIES
8 (Koppejan c.s.) Motie die strekt tot natuurherstel in het Westerscheldegebied
Ingetrokken.
9 (Polderman) Motie over creëren estuariene natuur op industriegronden Sloegebied en
omgeving Braakmanpolder
Verworpen. Voor stemden de SP, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk.
11 (Koppejan c.s.) Motie over instellen commissie om alternatieve herstelmogelijkheden te
onderzoeken
Aangenomen. Voor stemden PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het
CDA, de PVV en het lid Verdonk.
12 (De Krom) Motie over aanwezigheid van de premier bij het doorprikken van de dijken
en het houden van een toepraak over nut en noodzaak gedwongen ontpoldering
Verworpen. Voor stemden de SP, D66, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk.

