Eerste Kamer der Staten-Generaal
Centraal Informatiepunt
Den Haag, 15 november 2000
Aan de leden en de plv. leden van de
Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij

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

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2001

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 14 november 2000 met
algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN
Artikelen 13.02 en 13.04 van de begrotingsstaat
15 (Van der Vlies)
Dit amendement strekt ertoe de extra uitgaven die worden besteed aan de verwerving van
landbouwgronden ten behoeve van de natuur niet volledig door te laten gaan. Het hierdoor
beschikbaar komende bedrag komt ten gunste van de regeling agrarisch natuurbeheer.
Verwerving wordt met de stijgende grondprijzen steeds moeilijker. Daarnaast verdient de
verbreding van de landbouw de voorkeur. Gezien de belangstelling van boeren en de grote
overtekening van de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, waardoor er een tekort is van 50
miljoen, wordt dit bedrag besteed ten gunste van het agrarisch natuurbeheer.
Dekking wordt gevonden in artikel 13.02 subonderdeel 1 nota NBL21.
aangenomen, voor: SP, VVD, CDA, GPV, RPF en SGP

Amendementen zijn in de 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.

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN
Artikel ?
13 (Augusteijn-Esser)
ingetrokken

Artikelen 10.01 en 13.03 van de begrotingsstaat
19 (Schreijer-Pierik)
De uitvoering van een aantal «pilotprojecten» m.b.t. de Reconstructiewet intensieve
veehouderij loopt vanwege een gebrek aan financiële middelen acuut gevaar. Door dit
amendement wordt f 100 miljoen gulden extra vrijgemaakt voor de uitvoering van deze
projecten. De dekking voor f 50 miljoen wordt gevonden op artikel Personeel en Materieel
waar door een efficiëntere bedrijfsvoering naar de mening van de indiener aanzienlijke
besparingen kunnen worden doorgevoerd. In de Najaarsnota zal voor de overige f 50 miljoen
dekking worden gezocht.
verworpen, voor: CDA
Artikel 12.02 van de begrotingsstaat
16 (Snijder-Hazelhoff)
Binnen artikel 12.02 (Structuurverbetering) is ten behoeve van artikelonderdeel 1 f 25mln.
begroot voor biologische landbouw. Dit amendement strekt ertoe dat het in artikelonderdeel 1
genoemde bedrag tevens wordt bestemd voor duurzame landbouw. De omschrijving komt
derhalve te luiden: Biologische en duurzame landbouw. Door de toevoeging «en duurzame»
wordt het mogelijk een maximaal milieurendement te bereiken. Immers de duurzame
landbouw kent een veel grotere verspreiding. Elke geïnvesteerde gulden brengt naast een
maximaal milieurendement ook een maximaal financieel rendement op. De gekozen techniek
bij dit amendement houdt verband met het gegeven dat de artikelonderdelen niet uitdrukkelijk
genoemd worden in het begrotingswetsvoorstel zelf.
verworpen, voor: VVD, CDA en SGP
MOTIES
7 (Van der Vlies) over vernieuwing en doorstroming in de land- en tuinbouw
ingetrokken
20 (Schreijer-Pierik en Van der Vlies) over socialezekerheidsregelingen en
gemeentelijke regelingen
met algemene stemmen aangenomen
21 (Schreijer-Pierik c.s.) over landinrichtingsprojecten
aangenomen, tegen: D66
22 (Schreijer-Pierik) over twee locaties Praktijkonderzoek bloemisterij en glasgroente
van de agenda afgevoerd
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23 (Waalkens en Ter Veer) over melding van besmettelijke dierziekten
aangenomen, tegen: VVD
24 (Waalkens en Ter Veer) over overheidsbijdragen t.b.v. buitenlandse studenten in
Wageningen
aangenomen, voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD
25 (Dijsselbloem c.s.) over natuur- en recreatiegebieden bij steden
met algemene stemmen aangenomen
26 (Dijsselbloem en Augusteijn-Esser) over een vrijwillige saneringsregeling voor de
schaal- en schelpdiervisserij
aangenomen, voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, GPV en RPF
27 (M.B. Vos c.s.) over fiscale regelingen voor ondernemers ongeacht het inkomen
verworpen, voor: SP, GroenLinks, GPV, RPF en SGP
28 (M.B. Vos) over extra middelen voor omschakeling naar biologische landbouw
verworpen, voor: SP, GroenLinks, CDA, GPV en RPF
29 (M.B. Vos) over het toetsen van nieuw beleid aan gevolgen voor de biologische
sector
verworpen, voor: SP, GroenLinks, CDA, GPV en RPF
30 (M.B. Vos en Augusteijn-Esser) over verwerving van gronden voor de ecologische
hoofdstructuur
verworpen, voor: SP, GroenLinks, D66 en CDA
31 (Snijder-Hazelhoff c.s.) over de lage inkomens van agrariërs
aangenomen, voor: SP, GroenLinks, VVD, CDA, GPV, RPF en SGP
32 (Passtoors c.s.) over extra middelen voor het agrarisch natuurbeheer
van de agenda afgevoerd
33 (Poppe) over verbetering van het boereninkomen
verworpen, voor: SP en GroenLinks
34 (Poppe) over met salmonella- en campylobacterieën besmette pluimveeproducten
verworpen, voor: SP en GroenLinks
35 (Augusteijn-Esser c.s.) over doorrekening van versnelde uitvoering van het
structuurschema Groene ruimte
met algemene stemmen aangenomen
36 (Augusteijn-Esser c.s.) over compensatie van extra druk op het groene milieu
aangenomen, tegen: VVD
37 (Stellingwerf) over stimulering van milieuvriendelijker bestrijdingsmiddelen
van de agenda afgevoerd
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38 (Stellingwerf ) over de omschakelingsregeling van de RSBP voor dierlijke
sectoren
verworpen, voor: SP, GroenLinks, CDA, GPV, RPF en SGP
39 (Van der Vlies c.s.) over POP-gelden voor vestigingssteun aan jonge boeren
aangenomen, tegen: D66
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