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 aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit 
 
 
 

 
 datum 3 december 2019 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35300 XIV 
 
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 3 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.   
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van 
Haga. 
Tegen: PvdD, DENK, FVD, Van Kooten-Arissen. 
 
Verworpen amendementen 
 
Artikel 11 Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem 
65 (Ouwehand) over een dekking voor het amendement over voedselzekerheid 
 
Dit amendement vormt de dekking voor het amendement op de begroting van 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over 20 miljoen voor 
voedselzekerheid.  
De middelen worden gevonden in bij het agentschap Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO), in ieder geval ten koste van de bijdrage voor de landbouwraden. Uit 
deze middelen worden onder andere de Landbouwraden gefinancierd. De Landbouwraden 
zijn overal ter wereld actief om de Nederlandse overproductie van dierlijke producten zo 
veel als mogelijk op lokale markten gedumpt te krijgen. Deze Landbouwraden verliezen 
razendsnel aan relevantie, aangezien Kringloopvisie van de Minister van Landbouw, Natuur 
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en Voedselveiligheid op termijn een einde zal moeten maken aan het gesleep met voedsel 
over de wereld. Daarnaast is de agressieve Nederlandse exportstrategie die door de 
Landbouwraden in praktijk worden gebracht desastreus voor de Nederlandse klimaatdoel-
stellingen en de landbouw en boeren in landen elders. Een inperking van deze 
Landouwraden valt derhalve beleidsmatig volledig te verantwoorden, maar draagt ook bij 
aan de morele plicht om voedselsoevereiniteit en voedselzekerheid niet onder druk te 
(blijven) zetten ten behoeve van de eigen korte termijn economische belangen. 
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, DENK en Van Kooten-Arissen 
 
Artikel 12 Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken 
6 (Futselaar) over extra middelen voor herstel en buffervorming Natura2000 i.h.k.v. de 
stikstofproblematiek 
 
De extra bijdrage betreft een nieuwe post «Herstel en buffervorming Natura 2000-
gebieden» in het kader van de stikstofproblematiek. De uitdagingen op het gebied van 
stikstof vergen snelle maatregelen terwijl er vanwege de complexiteit van het vraagstuk 
nog geen duidelijkheid is over de exacte wijze waarop er tot een structurele 
stikstofreductie moet worden gekomen. De commissie Remkes adviseerde in haar rapport 
«Niet alles kan» om de robuustheid van Natura 2000-gebieden te vergroten met 
aanvullende maatregelen. Dit amendement stelt voor om per direct extra middelen vrij te 
maken voor het aanleggen van bufferzones rondom de meest bedreigde gebieden en 
daarbij tevens te investeren in natuurherstel. Eenmalig dient hiervoor tweehonderd miljoen 
euro te worden geïnvesteerd. De bekostiging hiervoor wordt gevonden in het verlagen van 
het overschot op de Rijksbegroting. 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen en 
50PLUS 
 
 
 
 
 
 


