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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Economische Zaken 

 

 

 datum 29 mei 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

33441 

Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbeleid) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 28 mei 2013  aangenomen door de Tweede Kamer.  PVV, SGP,  

CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor. 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

Diverse artikelen 

11 (Van Veldhoven) 

De indiener constateert op basis van de nota naar aanleiding van verslag dat een aantal 

bepalingen in de wet uitsluitend bedoeld waren voor het geval dat Provincies niet 

meewerkten aan de afrekening van het ILG. Deze bepalingen hebben materieel geen 

waarde meer nu deze situatie zich niet voordoet. Daarom wordt met dit amendement 

voorgesteld deze te schrappen. Tevens corrigeert dit amendement een aantal kleine 

punten van redactionele aard. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

Artikel I, onderdeel A, artikel 1, eerste lid 

Artikel I, onderdeel H 

10  12 (Van Gerven) 

Dit amendement regelt dat de uitkeringen in het kader van de WILG specifieke uitkeringen 

blijven. 

Verworpen. Voor: PvdD en SP 



 

 datum 29 mei 2013 

 blad 2 

 

 

 

Moties 

7 (Van Gerven)over de planologische schaduwwerking van de ehs 

Ingetrokken 

 

8 (Van Gerven en Paulus Jansen) over 2 miljoen voor het Landelijk Fietsplatform en 

Wandelnet 

Aangehouden 

 

9 (Van Veldhoven) over het inwinnen van advies over het inrichten van de 

voortgangsmonitoring 

Aangenomen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks,  

PvdA, PvdD en SP 


