
 

 
 
 
 
 
 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 24 mei 2000 
 
Aan de leden en de plv. leden van de  
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat 
 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
  
26904  Gemeentelijke herindeling in een deel van de provincie Utrecht  
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 23 mei 2000 aangenomen. 
PvdA, D66 en VVD stemden voor.  
 
In stemming komt het amendement-Mosterd/Van den Berg (stuk nr. 7, I). 
De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, 
het CDA en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties 
ertegen, zodat het is verworpen. 
Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 7 voorkomende 
amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 
 
 
In stemming komt het amendement-Van den Berg/Mosterd (stuk nr. 8, I). 
De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA en 
de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat 
het is verworpen. 
Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 8 voorkomende 
amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 
 
 
In stemming komt het amendement-Mosterd c.s. (stuk nr. 11, I). 
De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, 
het CDA en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties 
ertegen, zodat het is verworpen. 
Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 11 
voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 
 
In stemming komt het gewijzigde amendement-Noorman-den Uyl c.s. (stuk nr. 10, I) tot het 
doen vervallen van artikel 3. 
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De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen dit 
gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 
Ik stel vast, dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 10 
voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd. 
 
De kaart behorende bij het wetsvoorstel, zoals deze is gewijzigd door de aanvaarding van het 
gewijzigde amendement-Noorman-den Uyl c.s. (stuk nr. 10, II), wordt zonder stemming 
aangenomen. 
De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen. 
 
 


