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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 

 

 datum 21 december 2010 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

32500 XIV 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2011  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 16 december 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie< CDA en de PVV stemden voor. 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel 26 Kennis en Innnovatie 

22 (Van Veldhoven) 

Met dit amendement beoogt de indiener middelen binnen de post «Kennis, Ontwikkeling en 

Innovatie» op de LNV begroting zeker te stellen voor het actualiseren van de zogeheten 

Rode lijsten.  

Deze Rode Lijsten geven aan hoe het gaat met de biodiversiteit in ons land (gaan soorten 

voor- of achteruit). Ze zijn een uitvloeisel uit o.a. het verdrag van Bern en de Flora- en 

faunawet. Ook worden deze Rode Lijsten gebruikt in de Leefgebiedenbenadering, spelen 

een rol in het onderbouwen van de Natura 2000 aanwijzingen, de onderbouwing van de 

Programmatische Aanpak Stikstof en beslissingen over de bejaging van wild, bij 

rapportages naar Brussel voor de CBD (Biodiversiteitsconventie).  

Op basis van onderzoekswerk uit het verleden wordt ingeschat dat voor 125 000 euro 

jaarlijks twee Rode Lijsten kunnen worden geactualiseerd. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie en het 

CDA 



 

 datum 21 december 2010 

 blad 2 

 

 

 

 

Artikel Nominaal en onvoorzien 

14  16 (Van Veldhoven) 

Met de nieuwe staatkundige verhouding neemt Nederland ook een bijzondere 

verantwoordelijkheid op zich ten aanzien van de kwetsbare natuurwaarde van de BES 

eilanden. Op de LNV begroting voor 2011 zijn middelen reeds gereserveerd op gebied van 

personele uitgaven, landbouw en visserij. Dit amendement beoogt expliciet vast te leggen 

dat deze middelen ten goede komen aan het in overleg met lokale natuurorganisaties 

opstellen en uitvoeren van een integraal beheerplan voor vergroting van natuurkwaliteit 

c.q. behoud van biodiversiteit van zowel de maritieme als de terrestrische natuur op de 

eilanden. Ontwikkeling van lokale beheercapaciteit is daarbij een belangrijk aandachtspunt.  

Gezien het langetermijn-karakter van de investeringen en het beoogde rendement, zouden 

deze middelen ook na 2011 structureel geoormerkt moeten worden voor dit doel en 

onderdeel van de begroting moeten zijn. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en het CDA 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel 21 

19  21 (Van Gerven en Dijsselbloem) 

Dit amendement beoogt een eerste bijdrage te leveren aan een reservering ten behoeve 

van flankerend beleid in verband met een eventueel verbod op de pelsdierhouderij.  

In artikel 21 wordt jaarlijks, met ingang van 2011 tot en met 2024, 2 miljoen toegevoegd 

aan een nieuwe interne begrotingsreserve. 

Indieners willen de reservering voor mogelijk flankerend beleid voor de nertsenhouders in 

verband met het voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een 

verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) (30 826) en het voorstel van 

wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot wijziging van de Wet verbod 

pelsdierhouderij (32 369), welke voorzien in een verbod op de pelsdierhouderij vanaf 1 

januari 2024. In een novelle zullen de initiatiefnemers Van Gerven en Dijsselbloem dit 

mogelijke flankerende beleid nader uitwerken.  

De dekking wordt gevonden in artikel 21.11, Verbeteren van ondernemerschap en 

ondernemersklimaat. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie 

 

 



 

 datum 21 december 2010 

 blad 3 

 

 

Artikel 23 Natuur 

Artikel 29 Algemeen 

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten 

12  15 (Van Veldhoven en El Fassed) 

De kamerbreed ondersteunde motie Pechtold (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 417, nr. 

31) riep de staatssecretaris van LNV op om over de bezuinigingen op de EHS in overleg te 

gaan met provincies, de sector en natuurorganisaties. Dit amendement beoogt om op het 

punt van de robuuste verbindingen, waar sprake is van veelal lopende projecten waarbij 

grondverwerving en inrichting lopend zijn, ruimte te scheppen door de bij nota van 

wijziging voorgestelde bezuinigingen in het jaar 2011 te repareren.  

Dekking hiervoor wordt gevonden door de versobering van de externe inhuur ten behoeve 

van ICT die in de begroting voor 2011 geraamd is binnen DICTU. Uit de beantwoording van 

de feitelijke vragen naar aanleiding van de oorspronkelijke LNV begroting, blijkt dat er 

sprake is van 162 fte externe inhuur en dat hiervoor 21,4 miljoen euro aan kosten 

geraamd wordt. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie 

 

Artikel 29 

18  20 (Dijksma en Wiegman-Van Meppelen Scheppink) 

Dit amendement vormt de dekking van amendement 32 500 XIII nr. 77. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie 

 

Artikel 29 

17 (Samson en Dijksma) 

Dit amendement vormt de dekking voor amendement 32 500 XIII, nr. 69. 

Ingetrokken 

 

 

 


