
Overzicht van   afdeling Directie Inhoud 

stemmingen in de 

Tweede Kamer 

 

 
 

 
 

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. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving 

 

 

 

 datum 7 december 2021 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

35925 A 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 7 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer. 

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, 

Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB, PVV en Groep Van Haga. 

Tegen: PvdD, FVD en  BIJ1. 

 

 

Verworpen amendementen 

 

Begrotingsstaat artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 

Begrotingsstaat artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk 

6 → 7 (Beckerman) over het bieden van dekking voor het saneren van asbestdaken  

 

Via dit amendement wordt dekking geboden voor sanering en verduurzaming van 

asbestdaken (zie het amendement van de indiener daartoe bij  

de begroting voor Infrastructuur en Waterstaat, Kamerstukken 35 925 XII)  

door een vierjarige verlaging van de flexibele budgetten bij artikel 11. De  

indiener beoogt daarbij met name de uitgaven aan het wegennet te  

verminderen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, 

BBB en FVD. 

 

 



 

 datum 7 december 2021 

 blad 2 

 

 

 

Begrotingsstaat artikel 12 Hoofdwegennet 

Begrotingsstaat artikel 19 bijdragen en andere begrotingen Rijk 

8 → 12 (Bouchallikh) over dekking voor een investering in de kennis en ontwikkeling van 

de omgevingsdiensten 

 

Via dit amendement wordt dekking geboden voor een investering in de kennis en 

ontwikkeling van de omgevingsdiensten (zie het amendement van de indiener daartoe bij 

de begroting voor Infrastructuur en Waterstaat, Kamerstukken 35 925 XII), door een 

verlaging van de uitgaven aan het wegennet (artikel 12). 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, de PvdA, de PvdD en BBB. 

 

 

Begrotingsstaat artikel 12 Hoofdwegennet 

Begrotingsstaat artikel 14 Regionale infrastructuur en 

bereikbaarheidsprogramma’s 

13 →15 →16 (De Hoop c.s.) over een programma voor leefbaarheid en bereikbaarheid in 

ruraal gebied 
 

In krimpgebieden is het door het afnemend aanbod van openbaar vervoer en andere 

voorzieningen het risico op vervoersarmoede toegenomen, met name bij mensen zonder 

auto of rijbewijs. Door afnemende bevolkingsaantallen neemt de exploitabiliteit van 

openbaar vervoer en voorzieningen af. Bovendien hebben bezuinigen wegens de 

coronacrisis tot het schrappen van lijnen en haltes geleid. Dit amendement voorziet in een 

programma voor leefbaarheid en bereikbaarheid in ruraal gebied, op basis van een 

ambtelijke verkenning. Maatregelen in dit programma zijn onder andere het verbeteren 

van busverbindingen, uitbreiden van vraag georiënteerd aanbod, snelfietsroutes, 

kennisdeling en ruimtelijk beleid om een basisniveau van voorzieningen op peil te houden. 

Het benodigde budget voor dit programma bedraagt 100 miljoen in het eerste jaar en 

structureel 10 miljoen om het programma in stand te houden. Dekking 1Vervanging in  

hiervoor wordt gevonden in het budget voor de uitbreiding van de A27/A12 Ring Utrecht. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, 

BBB en FVD. 

 

 

 


