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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 

 datum 5 januari 2009 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31700 X IV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009  

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 18 december 2008 aangenomen door de Tweede Kamer.  De fractie 

van de PvdD stemde tegen. 

 

 
Aangenomen amendementen 
 

Artikel 21 Duurzaam Ondernemen 
20 à 114 (Koppejan en Jacobi) 
Dit amendement beoogt om binnen de LNV-begroting € 1 mln. vrij te maken ter 
ondersteuning van de Nederlandse vissers om certificeringsassessments te kunnen laten 
uitvoeren. Deze middelen welke nu nog bestemd zijn voor subsidie regeling collectieve 
acties (€ 500 000) en regeling garantstelling visserij (€ 500 000) zouden effectiever en 
doelgerichter kunnen worden ingezet onder de titel regeling ondersteuning certificering 
(tevens zal een motie worden ingediend ter ontwikkeling van de regeling). De regeling 
dient er voor zorgt te dragen dat zowel collectieve als individuele acties kunnen worden 
ondersteund. Daarnaast dient ook het criterium van financiële draagkracht van de 
aanvrager, mee te  wegen bij de toekenning en hoogte van de overheidsbijdrage. 
Certificering, voldoen aan het MSC certificaat is een belangrijk instrument op weg naar een 
volledig duurzame visserij. In verschillende lidstaten hebben de verantwoordelijke 
visserijministers financiële middelen ter beschikking gesteld om de 
certificeringsassessments te laten uitvoeren. In Nederland zijn er niet in dezelfde mate 
overheidsmiddelen beschikbaar gesteld als in het buitenland om vissers te helpen een 
preassessment of een certificeringsassessment uit te laten voeren. Er zijn grote zorgen 
over het level playing field. Nederlandse vissers dreigen nu achterop te raken in Europa. In 
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het kader van de gewenste transitie naar een meer duurzame  visserij is het wenselijk dat 
certificering van Nederlandse vis en visproducten meer aandacht behoeft dan nu het geval 
is. De middelen dienen ter cofinanciering te worden besteed, waarbij de sector (eventueel 
in samenwerking met retail) dus een gedeelte financiert en de overheid. 
Aangenomen. Tegen stemde de fractie van de PvdD. 

 

Artikel 21 Duurzaam ondernemen 

57 (Polderman) 

Dit amendement beoogt de organisaties die boeren bij staan in de vraag of 

bedrijfsbeëindiging voor hun aan de orde is en hun begeleid bij alle dilemma’s bij een 

dergelijke beëindiging, financieel overeind te houden. Deze organisaties werken vaak met 

vrijwilligers. 

Het gaat hierbij zowel om ondersteuning bij de economische en financiële vraagstukken, 

als om ondersteuning bij op het psycho-sociale vlak. Een voorbeeld hiervan is het project 

KANS. Het project KANS beschikt tot september 2009 over financiering. Dit amendement 

beoogt deze financiering voor in ieder geval het hele begrotingsjaar te borgen. 

De dekking kan gevonden worden in artikel duurzaam ondernemen 21, 11 omdat onder 
operationele doelstelling Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat ook 

valt dat bedrijven zonder haalbare  toekomstperspectief fatsoenlijk kunnen stoppen. 

Aangenomen. Tegen stemde de fractie van de PVV. 

 

Artikel 23 Natuur 

55 (Cramer c.s.) 

Dit amendement beoogt een impuls voor het onderhoud en beheer van rietland in de 

Wieden en Weerribben door rietsnijders. Om de Natura 2000 instandhoudingsdoelen voor 

rietland te halen is frequent maaibeheer door rietsnijders noodzakelijk. De bestaande 

budgetten zijn te laag voor het behalen van de doelstellingen. De inkomsten uit de verkoop 

van geoogst riet en de vergoedingen voor uitgevoerd werk blijven achter bij de kosten, 

waardoor de animo voor dit werk verdwijnt, de beroepsgroep vergrijst en noodzakelijke 

gebiedskennis verdwijnt. Dit leidt nu al tot beëindiging van actief natuurbeheer door de 

rietsnijders. Om te  voorkomen dat de kwaliteit van het gebied achteruit gaat en daarmee 

de Natura 2000 doelstellingen in gevaar komen wordt daarom voorzien in een impuls voor 
het onderhoud en beheer door rietsnijders. 

Dekking wordt gevonden binnen het artikel 24.14 Recreatie algemeen. 

Aangenomen. Tegen stemde de fractie van de PVV. 

 

Artikel 23 Natuur 

59 (Jacobi / Cramer) 

Met dit amendement wordt beoogd de succesvolle Regeling Effectgerichte maatregelen 

Natuur te continueren. Met deze regeling zijn in tot nu toe zeer succesvolle projecten 

uitgevoerd in heel Nederland, waarbij verdwenen soorten zijn teruggekomen, ondanks de 

milieudruk. Zonder inzet van deze middelen gaat de kwaliteit van onze natuurgebieden 

achteruit. Inzet van deze middelen is nodig zolang het brongerichte beleid nog niet heeft 

gele id tot opheffing van de problemen met de Verdroging, verzuring en vermesting. Op 

basis van deze regeling is ook een waardevol kennisnetwerk ontstaan van 

natuurwetenschappers dat leidend is in de wereld. Dit netwerk zou met het verdwijnen van 

de maatregel verdwijnen. 
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Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, CDA, D66 

en het lid Verdonk.  

 

Artikel 23 Natuur 
58 à 62 à 116 

Met dit amendement wordt beoogd extra uitgaven mogelijk te maken ten behoeve van het 

weidevogelbeheer. Sinds 2006 hebben alle bij weidevogels betrokken instanties rijk, 

provincies, gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, natuurorganisaties, 
organisaties voor agrariërs en kennisinstellingen – onder de gezamenlijke noemer van het 

Weidevogelverbond het actieprogramma «Een rijk weidevogellandschap» gepresenteerd. 

Dit programma is gericht op het eerst stopzetten van de teruggang en daarna verbeteren 

van de weidevogelstand in Nederland.  

Nederland heeft voor deze soorten in Europees perspectief een sleutelpositie  en voor een 

aantal soorten internationale verplichtingen.  

Bij de presentatie van het actieprogramma heeft de minister van LNV aangegeven dat hij 

een inspanning zou leveren om het benodigde extra budget rond te krijgen en van alle 

partners een soortgelijke inzet verwacht. 

Deze partners hebben daarom niet alleen de afgelopen twee jaren, maar ook voor 2009 

middelen gereserveerd.  

Voor het begrotingsjaar 2009 blijkt wederom te weinig budget te zijn uitgetrokken voor het 

realiseren van de in het Weidevogelverbond onderschreven doelen. In 2006 is naar  

aanleiding van het amendement Waalkens en Atsma (30 800 XIV 30) € 4 miljoen voor 

2007 uitgetrokken, in 2007 is € 6 miljoen uitgetrokken via het amendement Jacobi-Jager 
(31 200 XIV 29) voor 2008. Vooruitlopend op structurele verbetering van de effectiviteit 

van de financiering via het nieuwe programma beheer (geplande inwerkingtreding 2010) is 

voor 2009 € 6 miljoen nodig ten behoeve van de continuering van de investeringen en 

projecten uit 2008 en ter overbrugging naar de geplande structurele situatie in 2010. 

Daarnaast is een extra impuls voor akkervogels opgenomen in dit amendement. 

Akkervogels zijn aan dit amendement toegevoegd omdat door de afschaffing van de 

europese braaklegregeling het aantal beschikbare hectares voor deze vogels in de 

provincie Groningen snel is gedaald. Bovendien wil de provincie Groningen een extra 

impuls geven aan akkervogels. Het in het amendement opgenomen budget voor 

akkervogels (€ 200 000) zal door de provincie Groningen worden verdubbeld. 

De inspanningen richten zich op verdere verbetering van de kwaliteit van 

weidevogelreservaten en op kwaliteitsverbetering bij de pilots ten behoeve van de 

effectieve gebiedsaanpak van het weidevogelbeheer, die  vanaf 2010 gestalte moet krijgen. 

Zonder deze extra middelen in de overbruggingsperiode zou een flinke stap achterwaarts 

gezet worden. Als duidelijk is hoe het nieuwe Programma Beheer eruit ziet, zal ook 
duidelijk worden of er te zijner tijd structureel meer middelen nodig zijn om de 

weidevogelstand in Nederland op peil te houden c.q. te verbeteren. 

Dekking voor dit amendement wordt gevonden in artikel 27, Bodem, water en 

reconstructie zandgebieden.  

Aangenomen. Voor stemden PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA 

en het lid Verdonk. 
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Artikel 24 Landschap en recreatie 

63 (Van der Ham) 

Het budget voor recreatie wordt de komende jaren afgebouwd, terwijl de inrichting van 

recreatiegebieden achter loopt op schema. Met dit amendement wordt het budget voor 

komend jaar op peil gehouden. 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, CDA en het lid 

Verdonk.  

 
Artikel 26 Kennis en innovatie 

44 (Waalkens / Cramer) 

Dit amendement beoogt een impuls te geven aan biologische 

veredeling (BIOIMPULS). Biologische aardappels zijn aardappels die 

zonder GMO-technieken worden geproduceerd. Dat betekent veredeling 

zonder transgenese maar ook zonder cis-genese. Vanzelfsprekend sluit dit 

onderzoek aan bij lopend onderzoek op het gebied van genomics, zoals  

het gebruik van moleculaire markers. Hiermee wordt de onderzoeksagenda 

verbreed. Met dit amendement wordt 200 duizend euro bijgedragen, 

met de intentie dat dit 4 jaar lang wordt gecontinueerd. De 

geschatte eigen bijdrage van het bedrijfsleven bedraagt jaarlijks 300 

duizend euro. 

Dekking wordt gevonden binnen het artikel 26.15 Kennisontwikkeling en 

innovatie. 

Aangenomen. Tegen stemde de fractie van de PVV. 
 

Artikel 26 Kennis en innovatie 

61 (Atsma c.s.) 

Dit amendement beoogt een eenmalige impuls te geven aan het project Dairy Valley, 

onderdeel van de te ontwikkelen Landbouwcampus Leeuwarden. Dairy Valley gaat in 2009 

van start en is één van de nieuwe kenniscentra voor dierlijke sectoren in Nederland. Dairy 

Valley richt zich op de melkveehouderij, zowel nationaal als internationaal. Mede door 

aanpassing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid staat deze sector de komende 

jaren voor grote uitdagingen. De ambitie van Dairy Valley is om de kennisontwikkeling en 

kennisverspreiding van ontwikkelingen en innovatie naar de bestaande en nieuwe 

generaties melkveehouders vorm te geven. 

Partners in Dairy Valley zijn LTO Noord, PTC+, Van Hall Larenstein en WUR-ASG. Na de 

aanloopfase in 2008 gaat het project in 2009 definitief van start. De Dairy Valley Partners 

nemen voor de start van het project € 350 000,– Euro voor hun rekening. Voor de 

resterende € 350 000,– wordt een beroep gedaan op het rijk en andere overheden. 
Dekking voor de rijksbijdrage van € 175 000,– wordt gevonden binnen het artikel 26.15 

Kennisontwikkeling en innovatie . 

Aangenomen. Voor stemden PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA 

en het lid Verdonk.  
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Verworpen amendementen 
 

Artikel 21 Duurzaam ondernemen 

47 (Thieme en Ouwehand) 

Een apart artikel voor de uitgaven aan verbetering van het dierenwelzijn doet recht aan de 

plaats die dierenwelzijn in de beleidsagenda van het ministerie van LNV inneemt. Meer 

aandacht voor het dier vormt daarin de tweede pijler. 

Dit amendement beoogt de uitgaven voor dierenwelzijn beter inzichtelijk te maken op de 
begroting. Het totaalbedrag dat wordt besteed aan de verbetering van dierenwelzijn is nu 

verdeeld over meerdere posten. 

Daarbij is niet duidelijk op welke wijze de besteding van deze gelden daadwerkelijk zullen 

worden ingezet voor concrete dierenwelzijnsverbeteringen of voor zaken die daar weinig 

mee van doen hebben. Ook zijn geen afrekenbare prestaties aan deze uitgaven verbonden. 

Het amendement beoogt voorts te garanderen dat financiële middelen voor dierenwelzijn 

tijdens het begrotingsjaar niet aan andere zaken besteed kunnen worden zoals nu wel 

mogelijk is binnen het artikel 21 Duurzaam ondernemen. 

Verder zal dit amendement leiden tot een duidelijker inzicht in de effecten van de 

begroting via verantwoording van de Rijksuitgaven op het gebied van dierenwelzijn. 

Zelfstandige begrotingsartikelen dienen te  worden opgesteld volgens de van 

beleidsdoelstelling tot beleidsverantwoording (VBTB) systematiek. Een overzicht van 

doelstellingen, maatregelen, prestatie - en effectindicatoren zal hiervan een onderdeel 

moeten zijn. Dekking wordt gevonden in de geplande uitgaven voor dierenwelzijn in artikel 

21. 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66, PvdD en de PVV. 

 

Artikel 21 Duurzaam ondernemen 

49 (Thieme / Ouwehand) 

Dit amendement strekt ertoe het budget voor de ontwikkeling en stimulering van 

dierenwelzijn te koppelen aan het aantal productiedieren in Nederland, te weten ruim 500 

miljoen dieren per jaar. Daarmee wordt het budget voor dierenwelzijn met 50 miljoen euro  

verhoogd. 

Een budget van 10 eurocent extra per dier om het dierenwelzijn structureel te verbeteren 

is verdedigbaar vanwege de noodzaak tot een structurele verandering van het 

veehouderijsysteem waarbij het kunnen uiten van natuurlijk gedrag van het dier het 

uitgangspunt vormt.  

Het belang dat burgers hechten aan een verbetering van dierenwelzijn en de noodzaak van 

een sturende en stimulerende overheid daarin rechtvaardigt een substantieel bedrag voor 

dierenwelzijn op de begroting.  
Dekking wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte ruimte binnen hetzelfde artikel. 

Indien dit amendement en amendement nr. 47 beide worden aangenomen wordt de 

verhoging van artikel 21 verwerkt in het nieuwe artikel 30 Dierenwelzijn. 

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks en de PvdD. 
 

Artikel 21 Duurzaam ondernemen 

50 (Thieme / Ouwehand) 
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Dit amendement strekt ertoe budget te reserveren om agrarische ondernemers te 
ondersteunen in de ontwikkeling en toepassing van diervriendelijke vrije uitloopsystemen 
in de veehouderij. 
De huidige aanpak van het ammoniakbeleid leidt er toe dat oplossingen voor de uitstoot 
van het zeer schadelijke ammoniak worden gezocht in symptoombestrijding en technieken 
zoals luchtwassers. Dit zal het onomkeerbare proces waarbij dieren achter hermetisch 
gesloten deuren worden gehouden eerder stimuleren dan tegengaan. En deze ontwikkeling 
zal een zeer nadelige uitwerking hebben op het welzijn van dieren in de 
veehouderijsystemen. 
Het amendement beoogt de subsidie op luchtwassers af te schaffen en de daarbij 
vrijkomende middelen in te zetten voor een krimp van de veestapel en de ontwikkeling van 
houderijsystemen waarbij het dierenwelzijn centraal wordt gesteld. 
Dekking wordt gevonden in subartikel 21.13 (Bevorderen van duurzame  
productiemethoden en bedrijfsystemen), in de post Intensieve veehouderij, waar het 
«Programma luchtwassers» onder valt.  
Indien dit amendement en amendement nr. 47 beide worden aangenomen wordt de 
verhoging van artikel 21 verwerkt in het nieuwe artikel 30 Dierenwelzijn. 
Verworpen. Voor stemden de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD. 
 
Artikel 21 Duurzaam ondernemen 
51 (Thieme / Ouwehand) 
Dit amendement strekt ertoe budget te reserveren voor de structurele  financiële 
ondersteuning van dierenasielen en dierenambulances.  
Dierenasielen en dierenambulances zijn nu vrijwel volledig afhankelijk van de 
bereidwilligheid van gemeenten om financiële steun te verlenen. Deze bijdragen zijn vaak 
niet toereikend waardoor veel asielen in financiële  moeilijkheden verkeren en onvoldoende 
in staat zijn de honderdduizenden dieren die jaarlijks op straat worden gevonden of door 
particulieren worden aangeboden onderdak en verzorging te bieden.  
Het amendement beoogt de ontwikkeling en implementatie van een financieringsregeling 
voor dierenasielen en dierenambulances welke in overleg met de betrokken partijen verder 
zal worden ingevuld. 
Dekking wordt gevonden in de uitgaven voor destructie binnen subartikel 25.11 
(Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon). De 
subsidie voor transport en ve rwerking van kadavers zal in 2010 worden afgeschaft. Het 
verminderen van het subsidiebudget voor 2009 past in een zachte landing van de 
afschaffing. 
Indien dit amendement en amendement nr. 47 beide worden aangenomen wordt de 
verhoging van artikel 21 verwerkt in het nieuwe artikel 30 Dierenwelzijn. 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks en de PvdD. 
 
Artikel 21 Duurzaam ondernemen 
53 (Thieme en Ouwehand) 
Dit amendement strekt ertoe budget te reserveren om agrarische ondernemers te 
ondersteunen in de omschakeling naar biologische landbouw. 
De huidige aanpak van het ammoniakbeleid leidt er toe dat oplossingen voor de uitstoot 
van het zeer schadelijke ammoniak worden gezocht in symptoombestrijding en technieken 
zoals luchtwassers. Dit zal het onomkeerbare proces waarbij dieren achter hermetisch 
gesloten deuren worden gehouden eerder stimuleren dan tegengaan. Deze ontwikkeling 
zal een zeer nadelige uitwerking hebben op het welzijn van dieren in de 
veehouderijsystemen en staat het herstellen van de natuurlijke kringloop 
in de weg. 
Het amendement beoogt de gelden voor de intensieve veehouderij (waaronder een 
subsidie op luchtwassers) af te schaffen en de daarbij vrijkomende middelen in te zetten 
voor een financiële ondersteuning van intensieve veehouders die willen omschakelen naar 
een biologische veehouderij- of akkerbouwbedrijf. 
Dekking wordt gevonden in subartikel 21.13 (Bevorderen van duurzame  
productiemethoden en bedrijfsystemen w.o. biologische landbouw), in de post Intensieve 
veehouderij. 
Indien dit amendement e n amendement nr. 47 beide worden aangenomen wordt de 
verhoging van artikel 21 verwerkt in het nieuwe artikel 30 Dierenwelzijn. 
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Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66 en de PvdD. 
 
Artikel 21 Duurzaam ondernemen 
56 (Van Gent) 
Met dit amendement wordt beoogd duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen dat 
wil zeggen de biologische landbouw te versterken. 
De dekking wordt gezocht door de operationele doelstelling voor Intensieve veehouderij, 
Melkveehouderij en Akkerbouw in subartikel 21.13 (Bevorderen van duurzame 
productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw) in zijn geheel in te 
zetten voor de biologische landbouw. 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66 en de PvdD. 
 
Artikel 21 Duurzaam ondernemen 
66 (Ouwehand / Thieme) 
Dit amendement strekt ertoe extra budget te reserveren voor onderzoek naar de mogelijk 
aanvullend te beschermen gebieden op de Noordzee. 
De Noordzee is een natuurgebied dat sterk onder druk staat. Nederland heeft 
internationale verdragen getekend die verlangen dat landen in 2010 (Ospar-verdrag) en in 
2012 (Vogel- en Habitatrichtlijn) een netwerk van beschermde gebieden op zee hebben 
gerealiseerd. Sinds 2005 al is bekend welke gebieden (mogelijk) voldoen aan de criteria 
van de Vogel- en Habitatrichtlijn en/of Ospar. Thans is, met uitzondering van enkele  delen 
van de kustzone, nog geen enkel gebied op de Noordzee beschermd. Voor vier gebieden is 
nu gepland dat deze worden aangewezen en gaan worden beschermd (delen Kustzone, 
Doggersbank, Klaverbank en Friese Front). Voor andere gebieden, waaronder de Bruine 
Bank en Borkumse stenen, geldt dat nader onderzoek nodig is om te bepalen of deze 
gebieden definitief voldoen aan de criteria van de Vogelen Habitatrichtlijn. In het huidige 
beleid is voor 2009 voor dit onderzoek een deel van het bedrag van € 700 000 bestemd. 
Met deze middelen is  slechts zeer beperkt onderzoek uit te voeren en is het niet reëel te 
verwachten dat Nederland in 2012 haar verplichtingen kan nakomen.  
Het amendement beoogt de gelden voor onderzoek naar de mogelijk aanvullend te 
beschermen gebieden op de Noordzee te verhogen (beleidsartikel 23.13 «Beheren 
Ecologische Hoofdstructuur»), om verdere vertraging in de realisatie van het internationaal 
verplichte netwerk van beschermde gebieden op zee te voorkomen. 
Dekking wordt gevonden in het beleidsartikel 21.14 «Bevorderen duurzame vangst en 
kweek van vis en schelpdieren». Specifiek, uit de posten «het bevorderen van 
duurzaamheid in de verwerking en afzet van vis» en «het stimuleren van innovatie in de 
viskweek op land» voor zover dit niet ten koste gaat van onderzoek naar dierenwelzijn en 
dodingmethoden binnen de viskweek (aquacultuur). Evenals in andere sectoren, 
moet voor verduurzaming van verwerking en afzet het principe «de vervuiler betaalt» 
gelden. Het stimuleren van viskweek (aquacultuur) ligt niet voor de hand zolang de 
randvoorwaarden ten aanzien van duurzaamheid en dierenwelzijn nog niet duidelijk zijn. 
Verworpen. Voor stemden PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD. 
 
Artikel 23 Natuur 
45 (Polderman) 
Dit amendement heeft tot doel om, aansluitend op de Stimuleringsregeling Volkstuinen, uit 
de regeling Groen in de Stad budget vrij te maken zodat iedere basisschool de 
mogelijkheid krijgt een schooltuin te  ontwikkelen en te onderhouden. 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks en de PvdD. 
 
Artikel 23 Natuur 
46 (Polderman) 
Dit amendement heeft tot doel om de Regeling Draagvlak Natuur in ere  
te herstellen en van de voorgestelde uitfasering af te zien. Met de extra 
middelen voor de regeling kan het geconstateerde structure le tekort aan 
mogelijkheden om landelijke basisvoorzieningen voor Natuur en 
Milieueducatie deels geledigd worden. Tevens kan met de extra middelen 
de subsidieverlening vanuit de rijksoverheid zodanig georganiseerd  
worden dat een rustige financiering ontstaat waarmee een project of 
programma langjarig toegekend kan worden. 
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Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks en de PvdD. 
 
Artikel 24 Landschap en recreatie 
60 (Van der Ham) 
De inrichting van natuur bij de stad loopt achter. Om op korte termijn deze achterstand 
van inrichting van reeds gerealiseerde natuur weg te  werken wordt hier 2 miljoen extra 
voor uitgetrokken. 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66, PvdD en het lid Verdonk.  
 
Artikel 25 Voedselkwaliteit en diergezondheid 
48 (Thieme / Ouwehand) 
Dit amendement strekt ertoe een deel van het gereserveerde budget voor 
consumentenvoorlichting in het kader van het bevorderen van kwalitatief hoogwaardig 
voedselaanbod en consumptiepatroon (art. U 25.11) in te zetten voor het stimuleren van 
een voedselpakket met meer plantaardige eiwitten en minder dierlijke eiwitten. Doel is 
consumenten duidelijk te maken dat zij met hun consumptiegedrag een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan een eerlijker mondiale voedselverdeling, een vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen en het behoud van biodiversiteit. Dit budget geldt ter 
aanvulling op het al gereserveerde budget van 6 miljoen euro voor het verduurzamen van 
de productie en consumptie van eiwitten in het algemeen. 
Dekking wordt gevonden in de uitgaven voor destructie in artikel 25.11 (Bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon). 
De subsidie voor transport en verwerking van kadavers zal in 2010 worden afgeschaft. Het 
verminderen van het subsidiebudget voor 2009 past in een zachte landing van de 
afschaffing. 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks en de PvdD. 
 
Artikel 25 Voedselkwaliteit en diergezondheid 
52 (Thieme / Ouwehand) 
Dit amendement strekt ertoe een deel van het gereserveerde budget voor destructie in te 
zetten voor een uitbreiding van de capaciteit van de Algemene Inspectie Dienst (AID) ten 
behoeve van extra controles op dierenwelzijn. Daartoe wordt in artikel 25 de bijdrage aan 
AID verhoogd met € 2 mln. Met dit amendement wordt beoogd dat de AID haar taken op 
het gebied van de controle van dierenwelzijn en de illegale handel in (wilde) dieren uit kan 
breiden. Deze taken blijven nu te vaak liggen waardoor controle op naleving van 
dierenwelzijnseisen en controle op illegale handel in (wilde) dieren onvoldoende 
plaatsvindt. 
Dekking wordt gevonden in de uitgaven voor destructie binnen subartikel 25.11 
(Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon). De 
subsidie voor transport en verwerking van kadavers zal in 2010 worden afgeschaft. Het 
verminderen van het subsidiebudget voor 2009 past in een zachte landing van de 
afschaffing. 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks en PvdD. 
 
Artikel 25 Voedselkwaliteit en diergezondheid 
54 (Ouwehand enThieme) 
Dit amendement strekt ertoe budget te reserveren voor de vervanging, vermindering en 
verfijning van dierproeven. 
Dierproeven stuiten op maatschappelijke bezwaren. Niet voor niets spreekt uit de Wet op 
de dierproeven de verplichting om het aantal dierproeven terug te dringen. De 
ontwikkelingen van alternatieven binnen het kader van de 3V’s (vervanging, vermindering 
en verfijning van dierproeven) vormt daartoe een belangrijk instrument. De (Europese) 
aandacht voor de noodzaak van proefdiervrije technieken groeit. Het Europees Parlement 
heeft bij resolutie verklaard dat de ontwikkeling, validatie en aanvaarding van methodes 
zonder dierproeven versneld moet worden, en in het Verenigd Koninkrijk bedraagt het 
jaarlijkse budget voor de 3V’s inmiddels meer dan 15 miljoen euro. Hoewel het kabinet bij 
monde van de ministe r van OCW heeft aangegeven koploper te willen zijn op het gebied 
van alternatieven voor dierproeven, blijft op dit moment verreweg het grootste deel van 
het Nederlandse onderzoekspotentieel onbenut. Indiener beoogt met dit amendement de 
budgetten voor de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven beter te laten 
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aansluiten bij de in Nederland aanwezige kennis en capaciteiten, om zo innovatieve 
proefdiervrije wetenschap een impuls te geven en te  voorkomen dat Nederland in een 
achterhoedepositie terecht zal komen op dit steeds belangrijker wordende 
onderzoeksterrein. 
Dekking wordt gevonden in de uitgaven voor destructie binnen artikel 25 (25.11). De 
subsidie voor transport en verwerking van kadavers zal in 2010 worden afgeschaft. Het 
verminderen van het subsidiebudget voor 2009 past in een zachte landing van de 
afschaffing.  
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66 en PvdD. 
 
Artikel 25 Voedselkwaliteit en diergezondheid 
67 (Ouwehand en Thieme) 
Dit amendement strekt ertoe budget te reserveren voor de vervanging, vermindering en 
verfijning van dierproeven. Zie hiervoor amendement nr. 101 op de begroting van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Dierproeven stuiten op maatschappelijke bezwaren. Niet voor niets spreekt uit de Wet op 
de dierproeven de verplichting om het aantal dierproeven terug te dringen. De 
ontwikkelingen van alternatieven binnen het kader van de 3V’s (vervanging, vermindering 
en verfijning van dierproeven) vormt daartoe een belangrijk instrument. De (Europese) 
aandacht voor de noodzaak van proefdiervrije technieken groeit. Het Europees Parlement 
heeft bij resolutie verklaard dat de ontwikkeling, validatie en aanvaarding van me thodes 
zonder dierproeven versneld moet worden, en in het Verenigd Koninkrijk bedraagt het 
jaarlijkse budget voor de 3V’s inmiddels meer dan 15 miljoen euro. Hoewel het kabinet bij 
monde van de minister van OCW heeft aangegeven koploper te willen zijn op het gebied 
van alternatieven voor dierproeven, blijft op dit moment verreweg het grootste deel van 
het Nederlandse onderzoekspotentieel onbenut. Indiener beoogt met dit amendement de 
budgetten voor de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven beter te laten 
aansluiten bij de in Nederland aanwezige kennis en capaciteiten, om zo innovatieve 
proefdiervrije wetenschap een impuls te geven en te  voorkomen dat Nederland in een 
achterhoedepositie terecht zal komen op dit steeds belangrijker wordende 
onderzoeksterrein. 
Dekking wordt gevonden in de uitgaven voor biotechnologie binnen artikel 25 (25.11). Het 
is nog onduidelijk of biotechnologie een rol zou kunnen spelen in een duurzame landbouw. 
De indieners zijn van mening dat de inzet op communicatie over de wijze waarop 
biotechnologie kan bijdragen aan duurzame landbouw, een beter milieu en 
volksgezondheid daarom voorbarig is . 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en SGP. 
 
Artikel 26 Kennis en innovatie 
64 (Graus) 
Dit amendement voorziet in de opleiding en salariëring van 300 Dierenpolitiemannen en -
vrouwen, inclusief hun benodigde uitrusting.  
Deze zogenaamde Animal Cops zullen ingezet worden tegen de groeiende mishandeling 
van weerloze, hulpeloze dieren en voor andere noodhulpbehoevende dieren in ons land. 
Door de groei van controle en handhaving zullen deze politiemensen zich voor een gedeelte 
terugverdienen door de boetes welke zij gaan opleggen aan dierenmishandelaren en 
dragen zij bij aan meer fatsoen en respect naar onze dieren. 
Verworpen. Voor stemden PvdD en de PVV. 


