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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 23 december 2003 

 

Aan de leden en de plv. leden van de  

Vaste Commissies voor  

- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening  

- Milieu 

 

 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

29200 XI  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2004  

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 18 december 2003 met 

algemene stemmen aangenomen. 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Begrotingsstaat Artikel 6 

67 (Hofstra/Mastwijk) 

Dit amendement hangt samen met amendement 29 200 A nr. 17 bij het Infrastructuurfonds. 

Voor het project Hart voor Dieren was een Rijksbijdrage beschikbaar gesteld van in totaal € 

70 miljoen euro. Tijdens de MIT behandeling op 8 december 2003 is deze bijdrage naar 

beneden bijgesteld tot € 50 miljoen. Het ministerie van VROM zou, gedurende 5 jaar, 

jaarlijks € 14 miljoen euro bijdragen aan het project Hart voor Dieren. Nu gekozen is voor een 

rijksbijdrage van € 50 miljoen, kan de jaarlijkse bijdrage worden vastgesteld op € 10 miljoen 

per jaar. 

Deze verlaging van €4 miljoen moet volgens de eerder vastgestelde verdeelsleutel (30 miljoen 

V&W, 30 miljoen VROM en 10 miljoen LNV) verdeeld worden over de verschillende 

ministeries. Dit houdt in dat V&W en VROM niet € 6 miljoen maar € 4,29 miljoen per jaar 

bijdragen en LNV € 1,42 miljoen. Omdat het ministerie van V&W in de begroting van 2004 

een overboeking van €6 miljoen heeft opgenomen, wordt er in 2004 € 1,71 miljoen 

teruggeboekt naar het ministerie van V&W. In de jaren na 2004 dient een overboeking van 

gelijke strekking te worden toegepast. 

Aangenomen. GroenLinks stemde tegen. 
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Begrotingsstaat Artikel 13 

13→63→64 (Samson c.s.) 

Het kabinet bezuinigt op de handhaving van VROM-regelgeving. Dit is onwenselijk, gezien 

het grote belang van handhaving van deze regels. Daarom wordt via dit amendement extra 

geld voor handhaving gereserveerd (o.a. voor de servicepunten handhaving). Dekking voor dit 

amendement wordt gevonden op de aanvullende post op de Rijksbegroting (begrotingsartikel 

ministerie van Financien), waar middelen gereserveerd zijn voor de uitvoering van het 

vuurwerkbesluit (zie ook antwoord op vraag 213, Kamerstuknummer 29 200 XI, nr. 10). 

Aangenomen. GroenLinks stemde tegen. 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

 

Begrotingsstaat Artikelen 2 en 4 

12 (Van Gent) 

Met dit amendement wordt het huursubsidiebudget verhoogd met € 3,5 mln per jaar. Op die 

manier kan, zoals de Kamer ook heeft besloten naar aanleiding van de motie Van Bochove en 

Van Gent (28 600 XI, nr. 33), in 2004 huursubsidie voor studenten worden ingevoerd. 

Uit berekeningen van Kences blijkt dat invoering van huursubsidie voor aangewezen 

studentenkamers, bij gelijkblijvend bouwvolume, een besparing op het huursubsidiebudget 

oplevert. Indien wordt uitgegaan van een stijging van de nieuwbouwproductie met 10 000 

extra wooneenheden na vijf jaar, bedragen de kosten voor de VROM-begroting ongeveer 

€ 3,5 mln per jaar. Dit is ook het doel van genoemde motie en van de initiatiefwet Van Gent 

«Huursubsidie voor studenten». Met dit amendement wordt voorgesteld deze – bescheiden – 

ophoging van het huursubsidiebudget structureel te dekken uit het ISV-budget. 

Ingetrokken. 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 1 

14 (Samson) 

Via dit amendement wordt 100 miljoen euro toegevoegd aan de VROM-begroting, artikel 

strategische beleidsontwikkeling en monitoring. Deze gelden moeten ingezet worden voor het 

stimuleren van milieuinnovatie en doorbraaktechnologieën op de beleidsterreinen 

klimaatverandering, luchtkwaliteit, geluid en bodemsanering. In ieder geval 6 miljoen euro 

moet ingezet worden voor de energie-efficiencyverbetering in de glastuinbouw (project «kas 

als energiebron»). De dekking wordt gevonden in verhoging van het uitgavenkader. De 

indiener verwijst hierbij naar de motie Crone/Vendrik (29 200 nr. 36), ingediend bij het debat 

over de Algemene Financiële Beschouwingen, waarin het kabinet wordt verzocht het 

uitgavenkader ruimer vast te stellen. De indiener wijst erop dat van veel kanten is 

aangedrongen op een veel minder rigide begrotingsbeleid. 

Dit amendement verdient zich op lange termijn weer terug. Het is immers algemeen bekend 

dat investeren in milieu-innovatie op langere termijn extra opbrengsten genereert, zowel voor 

de overheid als voor de maatschappij. 

Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
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Begrotingsstaat Artikelen 1 en 2 

11→15 (Van Gent c.s.) 

Met dit amendement wordt de bezuiniging op de huursubsidie in 2004 van € 81 miljoen 

ongedaan gemaakt. De lastenverzwaring van € 12,– per huishouden per maand, door een 

generieke verhoging van de normhuur, wordt hiermee voorkómen. Immers, exclusief de 

maatregelen in de huursubsidie is er voor mensen met een laag inkomen in het algemeen 

reeds een netto-inkomensdaling waarneembaar. Deze extra lastenverzwaring voor minima 

met huursubsidie zou het inkomensbeeld voor deze groep ernstig verslechteren. Ook leidt de 

bezuiniging op de huursubsidie tot verdergaande segregatie, omdat mensen met laagste 

inkomens aangewezen raken op de goedkoopste huurwoningen, welke veelal geconcentreerd 

zijn in de oude wijken. De toegankelijkheid van huurwoningen in randgemeenten en Vinex 

locaties is immers laag en wordt nog minder. 

Deze ingreep wordt voor het grootste deel gedekt uit een bevriezing van de huren op 0%. 

Aangezien in 2004 de lonen en de uitkeringen worden bevroren op 0%, is het niet meer dan 

logisch om ook de huren te bevriezen. Dit levert niet alleen een bijdrage aan de betaalbaarheid 

voor huurders: De huurverhogingsruimte van 3,3% in 2004 staat immers in geen verhouding 

tot de koopkrachtontwikkeling in 2004. Daarnaast betekent bevriezing van de huren een 

structurele besparing op op het huursubsidie-budget. Deels komt deze besparing uit lagere 

huursubsidieuitgaven vanwege – in verhouding tot de raming – lagere huren, deels vloeit de 

besparing voort uit een bevriezing van de huursubsidieparameters in de Huursubsidiewet. 

Tesamen leveren deze maatregelen ongeveer € 70 mln op, welke besparing oploopt indien 

ook in latere jaren de huurstijging wordt ingeperkt. 

Een klein deel van de dekking voor de reparatie van de bezuiniging op de huursubsidie, € 11 

mln, wordt gevonden in een afroming van een deel van de budgetflexibiliteit van artikel 1, 

Strategische beleidsontwikkeling en monitoring. In totaal ruim € 14 mln van het budget op dit 

artikel is bestuurlijk noch beleidsmatig gereserveerd. 

Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 3 

5→56 (Samson) 

Dit amendement strekt ertoe middelen vrij te maken voor stimulering van de duurzame 

energie-opties zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen in het kader van de Energie 

Premie Regeling (EPR). De verhoging is zodanig dat het tarief voor zonnepanelen in 2004 € 3 

per Wattp wordt en dat de tarieven voor zonneboilers en warmtepompen gelijk blijven aan 

2003. 

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in verhoging van de energiebelasting voor 

grootverbruikers. Zie hiervoor amendement nr. 10 op de implementatie van de EU-richtlijn 

(29 207). 

Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie stemden voor. 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 15 

4 (De Wit) 

Dit amendement geeft voor € 15 mln dekking aan het amendement De Wit waarin de 

bezuinigingen op de bijzondere bijstand ongedaan worden gemaakt (29 200 B, nr. 4). Een 

gelijk bedrag aan dekking wordt geleverd ten laste van de begrotingen V, VI, VII, XIII, XIV, 

XV en XVI, terwijl begroting IXB dekking geeft voor € 30 mln. 

Verworpen. SP en GroenLinks stemden voor. 
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MOTIES 

 

30 (Van Bochove) die strekt tot het realiseren van onzelfstandige studentenhuisvesting. 

Afgevoerd. 

 

39 (Geluk) die strekt tot schadevergoeding aan opdrachtgevers, als bouwwerkzaamheden 

i.v.m. archeologische vondsten worden vertraagd 

Afgevoerd. 

 

50 (Duyvendak) over het blijven berekenen van het duurzaam nationaal inkomen 

Afgevoerd. 

 

45 (Van der Ham) over het handhaven van de koppeling tussen milieudruk en economische 

groei 

Afgevoerd. 

 

46→73 (Van der Ham/Duyvendak) over het verlagen van de Energieprestatie Coëfficiënt 

(EPC) tot 0,8 in 2004 en in de jaren daarna tot 0,6 

Afgevoerd. 

 

47 (Van der Ham c.s.) over het afsluiten van contracten voor de hele rijksdienst met 

betrekking tot klimaatcompensatie van vliegreizen. 

Afgevoerd. 

 

43 (Van As) over het toe staan dat bewoners tot 31 december 2004 in hun recreatiewoning 

kunnen blijven wonen 

Ingetrokken. 

 

23→69 (Depla c.s.) over een tijdelijke huurbevriezing 

Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. 

 

24 (Depla c.s.) over afspraken met alle betrokken partijen om tot betere spreiding van 

goedkope en betaalbare woningen te komen 

Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. 

 

25 (Depla c.s.) over het realiseren van voldoende basale opvangcapaciteit voor dak- en 

thuislozen 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

26 (Depla/Van Gent) die ertoe strekt het effect van de wijziging van de Wet bevordering 

eigen woning af te wachten, voordat deze wet wordt ingetrokken 

Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 

 

27 (Spies c.s.) die ertoe strekt de overschrijding van EPR-budget voor 2003 te dekken binnen 

de VROM-begroting 2003 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

28 (Spies c.s.) over de concrete invulling van de vergroening van het fiscale stelsel 

Aangenomen met algemene stemmen. 
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29 (Van Bochove c.s.) die ertoe strekt dat eenmalig 4 miljoen euro wordt uitgetrokken voor 

het betaalbaar houden van COA-woningen 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

31→70 (Ruiter c.s.) met het verzoek oude, niet-gerenoveerde of te slopen woningen uit te 

sluiten van het verhogen van de huur 

Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 

 

32 (De Ruiter) die ertoe strekt dat bij herstructurering een verplichte renovatietoets wordt 

gedaan 

Verworpen. SP en GroenLinks stemden voor. 

 

33 (De Ruiter c.s.) die strekt tot prestatienormen voor (on)zelfstandige woonruimten i.v.m. de 

bevordering van studieprestaties 

Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en LPF stemden voor. 

 

34 (De Ruiter) die ertoe strekt dat het toezicht op volkshuisvesting wordt ondergebracht bij de 

VROM-inspectie 

Verworpen. SP stemde voor. 

 

35 (Van Velzen) die ertoe strekt de regionale inspecties van VROM een leidinggevende 

functie te geven bij de handhaving van milieuvergunningen 

Verworpen. SP, GroenLinks en D66 stemden voor. 

 

36 (Van Velzen c.s.) die ertoe strekt dat duurzame ontwikkeling en transitiebeleid worden 

opgenomen in de doelstellingen van het innovatieplatform 

Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP stemden voor. 

 

37 (Van Velzen c.s.) die strekt tot een Energie Prestatie Advies Plus ter bevordering van de 

kwaliteit van het binnenmilieu 

Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP stemden voor. 

 

38 (Geluk c.s.) die ertoe strekt afschaffing van de Wet bevordering eigen woningbezit te 

bezien 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

40 (De Krom/Spies) inzake scenario's over de financiële en macro-economische effecten van 

het streven naar reductie van broeikasgassen 

Aangenomen. PvdA stemde tegen. 

 

41→71 (De Krom/Spies) over het stimuleren van de ontwikkeling van duurzame 

energietechnologieën 

Aangenomen. SP, GroenLinks, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. 

 

42→53 (Van As) over het beperken van de huurbescherming en de wooneisen voor tijdelijke 

verhuur 

Verworpen. D66, VVD, LPF, ChristenUnie en LPF stemden voor. 

NB: De fractie van het CDA wenst geacht te worden voor deze motie te hebben gestemd. 

Dit zou invloed op de uitslag hebben gehad, de uitslag staat echter vast. 
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44 (Van As) over het stimuleren van prijsdifferentiatie op basis van inkomen bij 

studenthuisvesting om doorstroming te stimuleren 

Verworpen. LPF stemde voor. 

 

48 (Van Gent/Depla) over het verhogen van het aandeel goedkope huurwoningen in de 

Vinexwijken 

Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 

 

49 (Duyvendak c.s.) over het in stand houden van de natuur- en milieustatistieken 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

51 (Huizinga/Heringa c.s.) over een Europees invoerverbod op illegaal gekapt hout 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

52 (Van der Staaij c.s.) om het huisvestingsinstrumentarium in te zetten ten behoeve van de 

differentiatie in wijken 

Aangenomen. GroenLinks stemde tegen. 

 

68 (Van Bochove c.s.) over een zo matig mogelijke huurvaststelling per 1 juli 2004 

Aangenomen. D66, VVD en CDA stemden voor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


