
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.  
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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
27835  Regels inzake stankemissie van veehouderijen in ontwikkelings- en 

verwevingsgebieden (Wet stankemissie veehouderijen in 
landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden) 

 

 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 22 november 2001 met 
algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel ? 
8→12 (Van der Vlies) 
nog niet gedrukt 
Aangenomen, voor: SP, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP 
 
Considerans, artikel 1, lid 1, artikel 2, lid 1 en artikel 10 
11 (Vos) 
Het amendement beoogt het wetsvoorstel stankemissie veehouderijen in 
landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden zodanig te wijzigen, dat het geen betrekking 
heeft op stankemissie in verwevingsgebieden. Reden hiervoor is dat in verwevingsgebieden 
de functies landbouw, wonen en natuur worden verweven, mits de functies van het gebied 
zich daar niet tegen verzetten. Door in de verwevingsgebieden de regels voor stankemissie te 
versoepelen ten opzichte van het stankbeleid buiten de reconstructiegebieden, zal de functie 
wonen dermate worden aangetast, dat van een verweving van functies, zoals bedoeld in de 
Reconstructiewet geen sprake meer is. Indien dit amendement wordt aangenomen komt het 
opschrift te luiden: Regels inzake stankemissie in ontwikkelingsgebieden (Wet stankemissie 
veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden) 
Aangenomen, 69 stemmen voor en 66 stemmen tegen 
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Artikel 7 
7→10 (Stellingwerf) 
De wijzigingen in dit onderdeel trekt de aanduiding van de peildatum van 19 maart 2000 
gelijk met de formulering die in onderdeel a bij nota van wijziging is aangebracht. Het betreft 
hier de peildatum, vanaf welke de stankbescherming van voormalige bedrijfswoningen, 
nieuwe woningen of nevenactiviteiten bij geheel of gedeeltelijk beëindigde agrarische 
bedrijven wordt versoepeld. 
 
Nevenactiviteiten bij een geheel of gedeeltelijk beëindigd agrarisch bedrijf, die zijn gestart ná 
19 maart 2000 vallen logischerwijs ook onder het soepeler beschermingsregime van artikel 7. 
De regering heeft bevestigd in de nota naar aanleiding van het verslag dat dit het geval dient 
te zijn, maar de formulering in het wetsartikel kan tot onduidelijkheid leiden. Met deze 
wijziging wordt de kennelijke bedoeling van de wetgever vastgelegd. 
Aangenomen, voor: SP, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 1, lid 1, artikel 3, lid 1, artikel 6 en bijlage 2 
9 (Meijer) 
Het amendement strekt er toe om het wetsonderdeel inzake gecumuleerde stankhinder uit de 
wet te halen. Wetenschappelijk en praktisch onderzoek naar gecumuleerde stank heeft 
onvoldoende plaatsgevonden om regelgeving voldoende verantwoord vast te leggen. De basis 
vormt het ten behoeve van dit wetsvoorstel uitgevoerde geurbelevingsonderzoek bestaande uit 
een enquête onder een aantal honderden mensen over de beleving van stankhinder uit de 
agrarische sector gedurende een bepaalde tijd. Daar de regering heeft toegezegd om in de loop 
van 2003 met een gewijzigd wetsvoorstel te komen dat voor heel Nederland van toepassing 
zal zijn, wordt middels dit amendement voorgesteld om dan met een beter wetenschappelijk 
onderbouwd wetsvoorstel met betrekking tot gecumuleerde stankhinder te komen en 
dat van toepassing te laten zijn voor heel Nederland. 
Verworpen 
Vóór hebben gestemd de leden: 
Eurlings, Geluk, Hessing, Hillen, Hofstra, Ten Hoopen, De Hoop Scheffer, Kamp, Klein 
Molekamp, Van der Knaap, Leers, Van Lente, Luchtenveld, Th.A.M. Meijer, Van 
Middelkoop, Mosterd, Nicolaï, Niederer, Oplaat, Örgü, Passtoors, De Pater-van der 
Meer, Remak, Rietkerk, Rijpstra, Ross-van Dorp, Schreijer-Pierik, Slob, Snijder-
Hazelhoff, Van Splunter, Van der Staaij, Stellingwerf, Stroeken, De Swart, Terpstra, 
Udo, Verbugt, Verburg, Verhagen, Visser-van Doorn, Van der Vlies, O.P.G. Vos, Voûte-
Droste, De Vries, Weekers, Weisglas, Van Wijmen, Wijn, Wilders, Van Ardenne-van 
der Hoeven, Atsma, Van Baalen, Balemans, Van Beek, Van den Berg, Biesheuvel, 
Blaauw, Van Blerck-Woerdman, Blok, Buijs, Van de Camp, Cornielje, Cörüz, Van 
Dijke, Dijkstal en Van den Doel. 
 
Tegen hebben gestemd de leden: 
Duijkers, Feenstra, Van Gent, Van Gijzel, Gortzak, De Graaf, Hamer, Harrewijn, Van 
Heemst, Hermann, Herrebrugh, Hindriks, Van der Hoek, Hoekema, Horn, Kant, 
Koenders, Kortram, Kuijper, Lambrechts, Marijnissen, Melkert, Molenaar, Van 
Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oudkerk, Van Oven, Pitstra, Poppe, Rabbae, 



3 / 3 

Ravestein, Rehwinkel, Van 't Riet, Rosenmöller, Santi, Scheltema-de Nie, 
Schoenmakers, Smits, Spoelman, Van der Steenhoven, Swildens-Rozendaal, 
Timmermans, Valk, Ter Veer, Vendrik, Van Vliet, M.B. Vos, Waalkens, Wagenaar, Van 
Walsem, De Wit, Witteveen-Hevinga, Zijlstra, Albayrak, Apostolou, Arib, Augusteijn-
Esser, Bakker, Barth, Belinfante, Bolhuis, Van Bommel, Bussemaker, De Cloe, Crone, 
Depla, Dijksma, Dijsselbloem, Dittrich en Duivesteijn. 
 
 
MOTIES 
 
13+17→? (Th.A.M. Meijer c.s.) over het beoordelingskader 
aangenomen, tegen: SP en GroenLinks 
 
14 (Van der Vlies c.s.) over het laten samenvallen van termijnen 
verworpen, tegen: 70 stemmen, voor: 66 stemmen 
 
15 (Van der Vlies/Th.A.M. Meijer) over één toetsingskader voor ammoniak 
aangenomen, voor: SP, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP 
 
16→ ? (Stellingwerf c.s.) over een beleidskader voor niet-concentratiegebieden 
verworpen, voor: 66 stemmen, tegen: 70 stemmen 
 
18 (Ter Veer c.s.) over de NH3-uitstoot bij weidende koeien 
met algemene stemmen aangenomen 
 
 


