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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 
 datum 4 januari 2008 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
31200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008  
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 18 december 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie 
van de PvdD stemde tegen. 
 
 
 
Aangenomen amendementen 
 
Artikel 21 
begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten 
12  14 (Jacobi) 
Met dit amendement wordt 1,5 miljoen toegevoegd aan de uitvoeringskosten van de 
baten-lastendienst AID om hiermee de handhavingscapaciteit op CITES uit te kunnen 
breiden. Dekking wordt gevonden in het budget voor Bevorderen van duurzame ketens 
(21.15). Binnen artikel 21 wordt dat bedrag doorgeschoven naar onderdeel 21.22, dat de 
bijdrage van het departement aan de baten-lastendiensten betreft. De handhaving op het 
CITES-terrein heeft belang bij een efficiënte, effectieve en proactieve handhaving. 
Onduidelijkheid en een gefragmenteerd beeld van de handhaving dragen niet bij aan de 
kwaliteit. Nederland is een belangrijke toegangspoort tot Europa, een streng Nederlands 
beleid is van belang voor de gehele Europese handhaving. Hiervoor dienen alle betrokken 
instanties adequate financiële en personele middelen te hebben. Daarnaast moeten vele 
acties worden ondernomen, waaronder het opstellen van procedure voor het coördineren 
van handhaving tussen de verschillende instanties, en het regelen van toegang tot 
communicatiekanalen, en internationale afstemming. Het huidige budget is hiertoe niet 
toereikend.  
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, PVV en het 
lid Verdonk  
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Artikel 23 
Artikel  26 
29 (Jacobi/Jager) 
Met dit amendement wordt beoogd extra uitgaven mogelijk te maken ten behoeve van het 
weidevogelbeheer. Sinds 2006 hebben alle bij weidevogels betrokken instanties rijk, 
provincies, gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, natuurorganisaties, 
organisaties voor agrariërs en kennisinstellingen – onder de gezamenlijke noemer van het 
Weidevogelverbond het actieprogramma «Een rijk weidevogellandschap» gepresenteerd. 
Dit programma is gericht op het eerst stopzetten van de teruggang en daarna verbeteren 
van de weidevogelstand in Nederland. Nederland heeft voor deze soorten in Europees 
perspectief een sleutelpositie en voor een aantal soorten internationale verplichtingen. 
Bij de presentatie van het actieprogramma heeft de minister van LNV (Veerman) 
aangegeven dat hij een inspanning zou leveren om het benodigde extra budget rond te 
krijgen en van alle partners een soortgelijke inzet verwacht. Deze partners hebben daarom 
voor 2008 een extra bedrag van € 1 miljoen structureel en enkele miljoenen incidenteel 
gereserveerd. 
Voor het begrotingsjaar 2008 blijkt geen budget te zijn uitgetrokken voor het realiseren 
van de in het Weidevogelverbond onderschreven doelen. In 2006 is naar aanleiding van 
het amendement Waalkens en Atsma (30 800 XIV) € 4 miljoen voor 2007 uitgetrokken. 
Vooruitlopend op structurele verbetering van de effectiviteit van de financiering via het 
nieuwe programma beheer (geplande inwerkingtreding 2009) is voor 2008 € 6 miljoen 
nodig ten behoeve van de continuering van de investeringen en projecten uit 2007 en ter 
overbrugging naar de geplande structurele situatie in 2009. De inspanningen richten zich 
op verdere verbetering van de kwaliteit van weidevogelreservaten en op 
kwaliteitsverbetering bij de pilots ten behoeve van de effectieve gebiedsaanpak van het 
weidevogelbeheer, die vanaf 2009 gestalte moet krijgen. Het effect van o.a. deze 
activiteiten wordt onderzocht met het noodzakelijke flankerende onderzoek, dat voor € 600 
000 in 2008 zal worden gefinancierd uit artikel 26 Kennis en Innovatie Kenniskring 
Weidevogellandschap. 
Aangenomen. Voor:  SP, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP, CDA en het 
lid Verdonk  
 
 
 
Artikel 23 
Artikel 26 
43  135 (Jacobi/Atsma) 
Met dit amendement wordt beoogd het vorig jaar succesvol opgestart soortenbeleid voort 
te zetten. Dit is bekend geworden onder de naam «leefgebiedenbenadering». Ondanks 
deze brede maatschappelijke overeenstemming en het succesvol groot aantal uitgevoerde 
pilots wordt er voor volgend jaar 2 miljoen minder voor uitgetrokken. 
Veel soorten hebben dringend maatregelen nodig om te voorkomen dat ze uit Nederland 
verdwijnen. Met de hiermee vrijgemaakte 2 miljoen kan dit succesvolle beleid voortgezet 
worden. De dekking wordt gezocht bij operationele doelstelling 26.15 en wordt  
vergeheveld naar 23.14 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en 
het lid Verdonk 
 
 
 
Artikel 26 
30 (Cramer) 
Eind dit jaar komt de minister met de nota Natuur- en Milieu educatie. Deze vorm van 
educatie draagt bij aan kennis van natuur en milieu bij kinderen, en versterkt de 
betrokkenheid van kinderen bij natuur en beheer en onderhoud hiervan. Om al in 2008 van 
start te kunnen gaan met de uitvoer van de nota Natuur- en Milieueducatie is het van 
belang dat de nodige financiële middelen zijn gereserveerd. De financiering voor Natuur- 
en milieueducatie wordt gevonden in artikel 26. Natuur- en milieueducatie zelf kan onder 
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artikel 26 worden geplaatst, wat per saldo een verschuiving van middelen binnen artikel 26 
betekent. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en 
het lid Verdonk 
 
 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
 
Artikel 23 
Artikel 24 
101 (Snijder-azelhoff) 
Dit amendement beoogt een voorziening te treffen voor het compenseren van 
ondernemers voor beleid aangaande bemestingsvrije zones. Dergelijke zones langs 
waterranden zijn ter implementatie van een Europese richtlijn vastgelegd in het 
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, waardoor een rendabele teelt op deze stroken 
land niet mogelijk is. Hiervoor is naar onze opvatting compensatie nodig. De gelden 
zouden ten goede moeten komen van operationele doelstelling 27.12 Bodem en water. 
Dekking wordt gevonden in artikel 23, operationele doelstelling 23.11 Verwerven 
Ecologische Hoofdstructuur (Westerschelde).  
Ingetrokken 
 
 
 
Artikel 21 
86 (Van Velzen) 
Dit amendement strekt ertoe het budget voor de ontwikkeling en stimulering van 
dierwelzijn te vertienvoudigen van 4 naar 40 miljoen euro. Aangezien de Kamer ervoor 
gekozen heeft de Nota Dierwelzijn pas ná de begrotingsbehandeling inhoudelijk te 
behandelen wordt hiermee geld gereserveerd voor de in de Nota aangekondigde 
innovatiesubsidies, investeringssteun, fiscale instrumenten en het stimuleren van vrijwillige 
etikettering. Ook geeft het amendement ruimte voor voorstellen en initiatieven die naar 
aanleiding van de behandeling van de Nota worden voorgesteld. Dekking wordt gevonden 
uit de apparaatuitgaven binnen hetzelfde artikel. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en de PvdD  
 
 
 
Artikel 21 
87 (Van Gent) 
Met dit amendement worden de middelen die op artikel 21.13 zijn begroot voor 
«duurzame» productiemethoden en bedrijfssystemen bij de intensieve veehouderij, de 
melkveehouderij en de akkerbouw verschoven naar het bevorderen van duurzame 
productiemethoden en bedrijfssystemen bij de biologische landbouw, op hetzelfde artikel. 
Alleen bij de biologische landbouw kan werkelijk sprake zijn van duurzaamheid. 
Verworpen. Voor: GroenLinks en de PvdD 
 
 
 
Artikel 21 
Artikel 26 
88 (Van Gent)  
Met dit amendement worden de middelen voor verbetering van dierenwelzijn (artikel 
21.12) verhoogd met 10 miljoen euro. De middelen die hiervoor nu in de begroting zijn 
opgenomen zijn volstrekt onvoldoende. Dekking van het amendement wordt gevonden op 
artikel 26.15. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV  
 



 

 datum 4 januari 2008 

 blad 4 
 

 

 
Artikel 21 
Artikel 30 
93 (Thieme) 
Een apart artikel voor de uitgaven aan verbetering van het dierenwelzijn doet recht aan de 
plaats die dierenwelzijn in de beleidsagenda van het ministerie van LNV inneemt. Meer 
aandacht voor het dier vormt daarin de tweede pijler. 
Dit amendement beoogt de uitgaven voor dierenwelzijn beter inzichtelijk te maken op de 
begroting. Het amendement beoogt voorts te garanderen dat financiële middelen voor 
dierenwelzijn tijdens het begrotingsjaar niet aan andere zaken besteed kunnen worden 
zoals nu wel mogelijk is binnen het artikel 21 Duurzaam ondernemen.  
Verder zal dit amendement leiden tot een duidelijker inzicht in de effecten van de 
begroting via verantwoording van de Rijksuitgaven op het gebied van dierenwelzijn. 
Zelfstandige begrotingsartikelen dienen te worden opgesteld volgens de van 
beleidsdoelstelling tot beleids-verantwoording (VBTB) systematiek. Een overzicht van 
doelstellingen, maatregelen, prestatie- en effectindicatoren zal hiervan een onderdeel zal 
zijn. Dekking wordt gevonden uit de geplande uitgaven voor dierenwelzijn in 
artikel 21. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en PVV  
 
 
Artikel 21 
95 (Thieme) 
Dit amendement strekt ertoe het budget voor de ontwikkeling en stimulering van 
dierenwelzijn te koppelen aan het aantal dieren in Nederland, te weten ruim 450 miljoen 
dieren per jaar. Daarmee wordt het budget voor dierenwelzijn met 45 miljoen euro 
verhoogd. Een budget van 10 eurocent extra per dier om het dierenwelzijn structureel te 
verbeteren is verdedigbaar vanwege de noodzaak tot structurele verbeteringen in de 
veehouderij.  
Het belang dat burgers hechten aan een verbetering van dierenwelzijn en de noodzaak van 
een sturende en stimulerende overheid daarin rechtvaardigt een substantieel bedrag voor 
dierenwelzijn op de begroting. Dekking wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte 
ruimte binnen hetzelfde artikel. 
Indien dit amendement en amendement nr. 93 beide worden aangenomen wordt de 
verhoging van artikel 21 verwerkt in het nieuwe artikel 30 Dierenwelzijn. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en PvdD 
 
 
Artikel 21 
96 (Thieme) 
Dit amendement strekt ertoe budget te reserveren voor de structurele financiële 
ondersteuning van dierenasielen en dierenambulances. Dierenasielen en dierenambulances 
zijn nu vrijwel volledig afhankelijk van de bereidwilligheid van gemeenten om financiële 
steun te verlenen. Deze bijdragen zijn vaak niet toereikend waardoor veel asielen in 
financiële moeilijkheden verkeren en onvoldoende in staat zijn de honderdduizenden dieren 
die jaarlijks op straat worden gevonden of door particulieren worden aangeboden onderdak 
en verzorging te bieden. Het amendement beoogt de ontwikkeling en implementatie van 
een financieringsregeling voor dierenasielen en dierenambulances welke in  
overleg met de betrokken partijen verder zal worden ingevuld. Dekking wordt gevonden uit 
de geplande uitgaven voor het nieuwe mestbeleid onder operationele doelstelling 21.12. 
Indien dit amendement en amendement nr. 93 beide worden aangenomen wordt de 
verhoging van artikel 21 verwerkt in het nieuwe artikel 30 Dierenwelzijn. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en PVV 
 
 
Artikel 21 
98 (Thieme) 
Dit amendement strekt ertoe budget te reserveren om agrarische ondernemers te 
ondersteunen in de ontwikkeling en toepassing van diervriendelijke vrije uitloopsystemen 
in de veehouderij. De huidige aanpak van het ammoniakbeleid leidt er toe dat oplossingen 
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voor de uitstoot van het zeer schadelijke ammoniak worden gezocht in 
symptoombestrijding en technieken zoals luchtwassers. Dit zal het  nomkeerbare proces 
waarbij dieren achter hermetisch gesloten deuren worden gehouden eerder stimuleren dan 
tegengaan. En deze ontwikkeling zal een zeer nadelige uitwerking hebben op het welzijn 
van dieren in de veehouderijsystemen. 
Het amendement beoogt de subsidie op luchtwassers af te schaffen en de daarbij 
vrijkomende middelen in te zetten voor een krimp van de veestapel en de ontwikkeling van 
houderijsystemen waarbij het dierenwelzijn centraal wordt gesteld. 
Dekking wordt gevonden in subartikel 21.13 (bevorderen van duurzame 
productiemethoden en bedrijfsystemen), in de post Intensieve veehouderij, waar het 
«Programma luchtwassers» onder valt. Indien dit amendement en amendement nr. 93 
beide worden aangenomen wordt de verhoging van artikel 21 verwerkt in het nieuwe 
artikel 30 Dierenwelzijn. 
Verworpen. Voor: GroenLinks en de PvdD  
 
 
Artikel 21 
Artikel 29 
159 (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 2,6% biologische landbouw op het totale 
landbouwareaal in Nederland. De indiener van dit amendement is van mening dat het 
minstens zo belangrijk is dat ook de aanbod kant krachtig gestimuleerd wordt.  Uit de door 
de Universiteit Wageningen uitgevoerde quickscan omschakeling naar biologische landbouw 
anno 2007 blijkt onder andere dat economische drempels als hoge investeringen en daling 
van het inkomen in de omschakelperiode een belangrijke belemmering voor omschakeling 
is. De Regeling Stimulering Biologische Productiemethoden (RSBP) is hierop een antwoord. 
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 geproduceerd, maar kan nog niet biologisch worden afgezet. 
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 in de extra ontvangsten landbouwheffingen.  
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD 
 
 
 
Artikel 23 
24 (Snijder-Hazelhoff) 
Met dit amendement wordt beoogd extra uitgaven mogelijk te maken ten behoeve van het 
weidevogelbeheer. Sinds 2006 hebben alle bij weidevogels betrokken instanties – rijk, 
provincies, gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, natuurorganisaties, 
organisaties voor agrariërs en kennisinstellingen – onder de gezamenlijke noemer van het 
Weidevogelverbond het actieprogramma «Een rijk weidevogellandschap» gepresenteerd. 
Dit programma is gericht op het eerst stopzetten van de teruggang en daarna verbeteren 
van de weidevogelstand in Nederland. Nederland heeft voor deze soorten in Europees 
perspectief een sleutelpositie en voor een aantal soorten internationale verplichtingen. 
Bij de presentatie van het actieprogramma heeft de vorige Minister van LNV aangegeven 
dat hij een inspanning zou leveren om het benodigde extra budget rond te krijgen en van 
alle partners een soortgelijke inzet verwacht. Deze partners hebben daarom voor 2008 een 
extra bedrag van € 1 miljoen structureel en enkele miljoenen incidenteel gereserveerd. 
Voor het begrotingsjaar 2008 blijkt geen budget te zijn uitgetrokken voor het realiseren 
van de in het Weidevogelverbond onderschreven doelen. In 2006 is naar aanleiding van 
het amendement Waalkens/Atsma (30 800 XIV) € 4 mln. voor 2007 uitgetrokken. 
Vooruitlopend op structurele verbetering van de effectiviteit van de financiering via het 
nieuwe programma beheer (geplande inwerkingtreding 2009) is voor 2008 € 6 
mln. nodig ten behoeve van de continuering van de investeringen en projecten uit 2007 en 
ter overbrugging naar de geplande structurele situatie in 2009. De inspanningen richten 
zich op verdere verbetering van de kwaliteit in weidevogelreservaten en op 
kwaliteitsverbetering bij de pilots ten behoeve van de effectieve gebiedsgerichte aanpak 



 

 datum 4 januari 2008 

 blad 6 
 

 

van het weidevogelbeheer, die vanaf 2009 gestalte moet krijgen. Het effect van o.a. deze 
activiteiten wordt onderzocht met het noodzakelijke flankerende onderzoek, dat voor € 600 
000 in 2008 zal worden gefinancierd uit artikel 26 Kennis en innovatie – Kenniskring 
Weidevogellandschap. Dekking wordt gevonden in het verwerven en inrichten 
Westerschelde (operationele doelstelling 23.11). 
Verworpen. Voor: VVD, SGP en het lid Verdonk 
 
 
Artikel 23 
26 (Van der Ham) 
Dit amendement stelt extra middelen beschikbaar voor de uitvoering van het 
actieprogramma weidevogels. Het weidevogelbeheer moet beter en op een grotere 
oppervlakte worden uitgevoerd. Niet alleen de behoeften van de diverse vogelsoorten maar 
ook het bijbehorende landschap worden meer centraal gesteld. Om op de benodigde 300 
000 ha de voor vogels noodzakelijke maatregelen te nemen is meer geld nodig. 
Dit amendement wordt gedekt door de verkoop van landbouwgronden.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en het lid Verdonk 
 
 
Artikel 23 
153 (De Krom) 
Dit amendement dient ter dekking van amendement 31 200 XII nr. 21 op de begroting van 
Verkeer en Waterstaat om de gehele N57, inclusief het gedeelte op het grondgebied van de 
gemeente Veere, uit te voeren zoals gepland. Deze verschuiving zal ook plaatsvinden in 
2009 tot een totaalbedrag van € 20 miljoen (€ 17 683 000 in 2008, 2 317 000 in 2009) 
beschikbaar is voor de aanpassing van de N57. Met dit geld wordt de bereikbaarheid van, 
en de leefbaarheid in de regio sterk verbeterd. De dekking van dit amendement komt uit 
de middelen die vrijvallen door niet over te gaan tot ontpoldering in Zeeland. 
Verworpen. Tegen: D66, VVD, SGP en de PVV 
 
 
Artikel 24 
25 (Van der Ham) 
De aanleg van groene recreatiegebieden rondom steden (en dorpen) blijft achter. De 
commissie-Verheeijen, de Natuurbalans 2007 alsmede het NMP geven aan dat extra 
impulsen nodig zijn om de doelstellingen in en om de stad te realiseren. 
De indiener acht het van belang dat de ontwikkeling en beheer van deze gebieden geen 
vertraging oploopt zodat het aansluiting vindt met economische ontwikkelingen in en om 
stedelijk gebied, te denken aan mobilteitsontwikkelingen, en de verbetering van het 
vestigingsklimaat. Met oog hierop stelt de indiener voor de middelen die vrijgemaakt 
worden met dit amendement specifiek te besteden aan het project Duivenvoordecorridor; 
een groenproject met recreatieve- en groenwaarden, ter versterking van het 
vestigingsklimaat rond het cluster Life&Bio-science in Leiden. De basisinrichtingsgeleden 
voor dit project uit het ILG schieten te kort voor de inrichting en de kwaliteitsimpuls die 
onder andere bestaat uit het uitplaatsen van kassen. Dit amendement wordt gedekt door 
de verkoop van landbouwgronden 
Verworpen. Voor: GroenLinks en D66 
 
 
Artikel 24 
27 (Van der Ham) 
Dit amendement maakt middelen vrij voor de leefgebiedenbenadering. De 
leefgebiedenbenadering is een nieuwe aanpak om de internationale afspraken voor het 
behoud van biodiversiteit na te komen. Hierdoor kan voor een grote groep van bedreigde 
soorten in een bepaalde omgeving een samenhangend pakket van activiteiten wordt 
gebundeld. Het soortenbeleid verschuift daarmee van een benadering gericht op 
individuele soorten naar het creëren en in stand houden van leefgebied voor een grote 
groep soorten die vergelijkbare maatregelen verlangt. Dit amendement wordt gedekt door 
de verkoop van landbouwgronden. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en PvdD 
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Artikel 25 
94 (Thieme) 
Dit amendement strekt ertoe een deel van het gereserveerde budget voor 
consumentenvoorlichting in het kader van «het bevorderen van kwalitatief hoogwaardig 
voedselaanbod en consumptiepatroon» (art. U 25.11) in te zetten voor het stimuleren van 
een voedselpakket met meer plantaardige eiwitten en minder dierlijke eiwitten. 
Dekking wordt gevonden in de uitgaven voor consument, transparantie en ketenomkering 
binnen hetzelfde artikel. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PvdD 
 
 
Artikel 25 
Begrotingsstaat baten-lastendiensten 
97 (Thieme) 
Dit amendement strekt ertoe een deel van het gereserveerde budget voor destructie in te 
zetten voor een uitbreiding van de capaciteit van de Algemene Inspectie Dienst (AID) ten 
behoeve van extra controles op dierenwelzijn. Daartoe wordt in artikel 25 de bijdrage aan 
AID verhoogd met € 6 mln. Met dit amendement wordt beoogd dat de AID haar taken op 
het gebied van de controle van dierenwelzijn en de illegale handel in (wilde) dieren uit kan 
breiden. Deze taken blijven nu te vaak liggen waardoor controle op naleving van 
dierenwelzijnseisen en controle op illegale handel in (wilde) dieren onvoldoende 
plaatsvindt. Dekking wordt gevonden in de uitgaven voor destructie binnen artikel 25. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en PVV 
 
 
Artikel 26 
83 (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 2008–2012 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 2009–
2011 (€ 300 000) dient te worden geregeld in de interdepartementale voorbereiding van 
de desbetreffende begrotingen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en het lid Verdonk 
 
 
Artikel 26 
91 (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. Het aangenomen amendement Van Velzen 
(30 800 XIV, nr. 22) is slechts ten dele besteed aan concrete onderzoeken van ZonMw. Het 
overblijvende deel zal zo mogelijk in 2008 worden besteed. Dit amendement heeft als doel 
het budget voor onderzoek naar alternatieven voor 2008 te verlengen en zeker te stellen 
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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 programmauitgaven van hetzelfde 
artikel. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en de PVV 
 
 
Artikel 26 
Artikel 27 
92 (Atsma) 
Dit amendement beoogt een voorziening te treffen voor het compenseren van 
ondernemers voor beleid aangaande bemestingsvrije zones. Dergelijke zones langs 
waterranden zijn ter implementatie van een Europese richtlijn vastgelegd in het 
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, waardoor een rendabele teelt op deze stroken 
land niet mogelijk is. Het is redelijk dat de rijksoverheid de ondernemers hiervoor 
compensatie biedt. De gelden zouden ten goede moeten komen van operationele 
doelstelling 27.12 Bodem en water. 
Verworpen. Voor: ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk 


