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Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 3 juli 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede
Kamer.

Aangenomen amendementen
Begrotingsstaat
7  8 (De Nerée tot Babberich)
Dit amendement strekt ertoe om een eenmalige impuls te geven aan het wegwerken van
de achterstanden in restauratie van monumenten. Daartoe wordt de operationele
doelstelling Behoud en Beheer Cultureel Erfgoed (onderdeel Subsidies Monumentenzorg)
verhoogd met € 50 mln.
De dekking van dit amendement komt uit de beleidsreserve bij het ministerie van
Financiën. Het vorige kabinet heeft een belangrijke impuls gegeven aan het wegwerken
van de achterstanden in de restauratie van monumenten. Ook dit kabinet heeft extra geld
ter beschikking gesteld. Het wegwerken van de achterstanden is noodzaak, want onder het
nieuwe subsidiestelsel is de financiering verschoven van restauratie naar onderhoud.
Uitgangspunt voor dit nieuwe stelsel is altijd geweest dat de monumenten in goede staat
moesten zijn voordat dit in zou gaan. Om dit te bereiken resteert nog een aanzienlijk gat.
Door dit amendement wordt nu 50 miljoen euro ter beschikking gesteld om iconen van ons
cultureel erfgoed voor verval te behoeden. Het gaat om restauraties waar vrijwilligers door
het hele land vaak al jaren voor actief zijn met voorbereidingen en geld inzamelen, maar
waar het rijk keer op keer niet over de brug kwam. Monumenten staan in de rij voor deze
impuls. Het betekent extra werk voor de vakmensen die gespecialiseerd zijn in restauraties
waar Nederland zo goed in is. Het straalt uit naar de leefbaarheid van binnensteden. Door
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dit amendement worden gelden ter beschikking gesteld om prioriteit te geven aan de
volgende projecten:
Noord-Holland
RK Bavokathedraal Haarlem
Stoomgemaal Medemblik
Portugese synagoge in Amsterdam
Zuid-Holland
Remonstrantse Kerk Rotterdam
Bedevaartskerk Brielle
Pieterskerk Leiden
Vestingwerken Hellevoetsluis
Zeeland
NH Kerk Groede
Noord-Brabant
OLV Kerk Roosendaal
St Gummarus Kerk Wagenberg
Philips gebouwen Eindhoven
St Petrus Kerk Vught

Kasteel de Haar
RK Barbarakerk Nieuwegein
Gelderland
Eusebius Arnhem
Heilig Landstichting
Overijssel
Ambachtschool Zwolle
Nieuwe toren Kampen
Limburg
ECI complex Roermond
Lambertuskerk Maastricht
Groningen
Steentilbrug Den Horn

Friesland
Sint Gertrudis Workum
Kerk Raerd
Utrecht
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, PvdD, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, CDA en het
lid Verdonk

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Begrotingsstaat
6 (Weekers)
Dit amendement dient tezamen met het amendement op SZW (31474 XV nr. 9) ter
dekking van het amendement waarmee de belastingmaatregelen worden teruggedraaid
(31474 IXB nr. 6).
Verworpen. Voor: VVD, PVV en het lid Verdonk
Begrotingsstaat
4 (Irrgang)
Het kabinet heeft als doel om de inhuur van externen terug te dringen. Dit amendement
behelst twee zaken ter ondersteuning daarvan. Ten eerste worden de uitgaven inzichtelijk
gemaakt in de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Ten tweede wordt dit artikel gemaximeerd met de bedragen uit 2007. Hiermee kan de
Kamer haar begrotingsrecht aanwenden om de inhuur van externe deskundigheid terug te
dringen zoals wordt gevraagd in de motie Schinkelshoek (31 444 VII, nr. 8).
Een soortgelijk amendement is ingediend op de suppletore begroting van alle ministeries,
alsmede voor de suppletore begroting van de Staten-Generaal.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, VVD, PVV en het lid Verdonk
Begrotingsstaat
5 (Irrgang)
Dit amendement behelst dat de uitgaven aan de inhuur van externen inzichtelijk worden
gemaakt in de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Een soortgelijk amendement is ingediend op de suppletore begroting van alle ministeries,
alsmede voor de suppletore begroting van de Staten-Generaal.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, VVD, PVV en het lid Verdonk

