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Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 8 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP,
CDA, ChristenUnie en FvD.
Tegen: PVV en PvdD.

Verworpen amendementen
Diverse artikelen
12 (Futselaar) over meer budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vervult een belangrijke
maatschappelijke functie op het gebied van voedselveiligheid en dierenwelzijn en is daarbij
belast met een zeer breed en intensief takenpakket. Meermaals is gebleken dat de
organisatie niet beschikt over voldoende personele capaciteit om aan al haar taken
afdoende uitvoering te geven. Dit heeft geleid tot meerdere crisissen waarbij de
handhaving van dierenwelzijn, milieuwetgeving, volksgezondheid en voedselveiligheid
tekort schoot, het harde werk van NVWA-medewerkers ten spijt. Ook momenteel komen er
forse uitdagingen op de organisatie af met de ruimingen van besmette nertsenhouderijen
en de opnieuw ingetreden vogelgriep. Uit onderzoek van Deloitte, in opdracht van het
Ministerie van LNV, is recent opnieuw gebleken dat extra handhavende capaciteit binnen
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de organisatie benodigd is om wettelijk verplichte toezichthoudende taken naar behoren uit
te voeren. Indiener beoogt met dit amendement extra middelen vrij te maken voor
werving en uitbreiding van het personeelsbestand van de NVWA. Het is de uitdrukkelijke
wens van de indiener om de vrijgemaakte middelen volledig ten goede te laten komen aan
personele kosten. Dit voorstel wordt gedekt door 20 miljoen euro te onttrekken aan de
onderdelen Duurzame veehouderij, Mestbeleid, Voedselzekerheid en internationaal
agrarische samenwerking, Integraal voedselbeleid, Vermaatschappelijking Natuur en
Biodiversiteit en Kennisontwikkeling en innovatie uit het niet-juridisch verplichte deel van
de begroting LNV 2021.
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van KootenArissen, DENK, de PVV en FvD
Artikel 23 Kennis en innovatie
13 (Bromet) over scholing van bermbeheerders
Met dit amendement wil de indiener geld vrijmaken voor de scholing van bermbeheerders.
Om de bermen in Nederland naar een hogere biodiversiteitswaarde te verheffen is het van
belang dat de bermbeheerders veel kennis hebben over ecologisch bermbeheer. Een
opleidingsfonds kan hierbij helpen. Als bermbeheerders weten wanneer zij bijvoorbeeld
moeten maaien en waar zij op moeten letten bij het ecologisch bermbeer, zal er meer
leefgebied ontstaan voor planten en dieren. Nederland heeft zo’n 250.000 kilometer aan
bermen. Dat is ongeveer twee procent van ons landoppervlak. Bermen zijn ecologische
verbindingszones naar andere parken en natuurgebieden in de stad en het platteland en
vormen zo potentieel het grootste aaneengesloten natuurnetwerk van Nederland.
Daarnaast heeft ecologisch bermbeheer een adaptieve functie. Zo vermindert ecologisch
bermbeheer hittestress en kunnen de bermen overmatig water vasthouden. Dit
amendement beoogt dat er de komende 5 jaar in totaal 12,5 miljoen euro beschikbaar
komt voor een opleidingsfonds ecologisch bermbeheer voor bermbeheerders. Er kunnen
met dit bedrag ongeveer 34.000 mensen opgeleid worden. Omdat dit bedrag niet in één
keer uitgegeven zal worden, heeft de indiener ervoor gekozen dat er de komende vijf jaar
2,5 miljoen euro per jaar beschikbaar komt. De dekking van het voorstel wordt in 2021
gevonden in artikel 23 op de begrotingspost «Kennisverspreiding en groen onderwijs» en
kan jaarlijks vanuit dezelfde post gedekt worden.
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen
en DENK

