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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
28971  Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de evaluatie 2002  
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 17 februari 2004 
aangenomen. PvdA, Groep Lazrak, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden 
voor. 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I onderdeel F 
12→14 (Koopmans) 
Dit amendement strekt ertoe dat de minister op grond van deugdelijke wetenschappelijke 
onderbouwing de aanwijzing van lössgronden tot «droogtegevoelige zand- en lössgronden» 
kan wijzigen zodat deze gronden vallen onder de categorie «overige zandgronden». 
Aangenomen. PvdA, Groep Lazrak, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF. 
 
 
Artikel I onderdelen J en F 
Artikel III 
10 (Van der Vlies c.s.) 
De nu in bijlage F van de Meststoffenwet opgenomen forfaitaire normen zijn recent aangepast 
(28 818, nr. 9) zodat een aanzienlijker aantal veehouders gebruik kan maken van het 
forfaitaire spoor. De opgenomen normen voor de diercategorieën 116 en 117 zijn echter 
onjuist. Dit amendement strekt ertoe met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2004 ook 
de rosékalverhouders een reële keuzemogelijkheid te bieden, door de in bijlage F bij deze wet 
vastgelegde onjuiste forfaits te vervangen door gemiddelde forfaits die zijn vastgesteld door 
het praktijkonderzoek veehouderij en een commissie van deskundigen (onder 
verantwoordelijkheid van het ministerie). 
Aangenomen. Tegen: GroenLinks. 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I onderdelen B en C 
11→13 (Duyvendak c.s.) 
Dit amendement strekt ertoe de versoepeling van de verliesnormen, zoals voorgesteld in de 
tweede nota van wijziging, terug te draaien tot het niveau van het oorspronkelijke 
wetsvoorstel. Versoepeling, zoals nu wordt voorgesteld is niet verantwoord met het oog op 
een adequate bescherming van de kwaliteit van bodem, grondwater en oppervlaktewater, 
zoals de Nitraatrichtlijn voorschrijft. Ten aanzien van de verliesnorm voor fosfaat in 2005 
wordt het voorstel van de regering gevolgd, aangezien een aangescherping van de fosfaatnorm 
hier noodzakelijk is. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66. 
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