
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
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zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
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Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 16 december 2005 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Economische Zaken 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
30300 D  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische 

structuurversterking voor het jaar 2006 
 

 
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 15 december 2005 met 
algemene stemmen aangenomen 
 
 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Begrotingsstaat 
Artikel 01.01 Bijdragen aan de begroting van het Infrastructuurfonds in het kader van 
verkeer & vervoer 
Artikel 02.01 Voordelig eindsaldo/beginsaldo 
9 (Snijder-Hazelhoff) 
Middels dit amendement worden middelen uit het FES ter beschikking gesteld voor het 
verhogen van de middelen in het infrastructuurfonds ten behoeve van het versneld aanpakken 
van zwakke schakels in de Nederlandse kust en dijkversterkingen. Dit amendement dient ter 
dekking van amendement 30 300 A, nr. 18 op het infrastructuurfonds. 
Aangenomen met algemene stemmen 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Begrotingsstaat 
Artikel 01.09 Investeringsimpuls 2001 
Artikel 02.01 Voordelig eindsaldo / beginsaldo 
10→12 (Verburg c.s.)  
Dit amendement dient ter dekking van het zogeheten «FES-bruggetje» in amendement 30 300 
XIII, nr. 53. Het bedrag van € 253 000 (x € 1 000) is bestemd voor de begroting 
Infrastructuurfonds (30 300 A). Voor verdere toelichting wordt verwezen naar amendement 
30 300 XIII, nr. 53.  
Ingetrokken 
 
Begrotingsstaat 
Artikel 01.03 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennisinfrastructuur 
Artikel 03.01 Overige ontvangsten uit aardgas 
3→8 (Crone) 
Dit amendement vormt de dekking voor amendement 30 300 VIII, nr. 89, en strekt ertoe € 80 
mln. over te hevelen naar het ministerie van OCW, waarbij de rekenkundige subtotalen met 
de uitgavenen ontvangstenverhogingen mee veranderen. Dit kan gedekt worden uit de hogere 
FES-ontvangsten als gevolg van de hogere gasbaten. 
Voor de verdere toelichting wordt verwezen naar het genoemde amendement.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 
 
Begrotingsstaat 
Artikel 01.04 Overige bijdragen vanuit het fonds 
Artikel 03.01 Overige ontvangsten uit aardgas 
4 (Crone en Depla) 
Rekening houdend met de complexiteit van de nieuwbouwopgave moeten in ieder geval de 
productie van 30% sociale woningbouw als ook de mogelijkheden voor eigenbouw zeker 
worden gesteld. Het amendement voorziet hierin door het Budget BLS op te hogen met € 50 
miljoen. 
Dit amendement vormt de dekking voor amendement 30 300 XI, nr. 5. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 
 
Begrotingsstaat 
Artikel 01.04 Overige bijdragen vanuit het fonds 
Artikel 03.01 Overige ontvangsten uit aardgas 
5 (Crone) 
Dit amendement vormt de dekking voor amendement 30 300 XII, nr. 4, waar ook de 
toelichting is gegeven. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie 
 
Begrotingsstaat 
Artikel 01.04 Overige bijdragen vanuit het fonds 
Artikel 03.01 Overige ontvangsten uit aardgas 
11 (Slob) 
Dit amendement dient ter dekking van amendement 30 300 XII, nr. 15. Voor de toelichting 
wordt verwezen naar dat amendement. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en SGP 
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