
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. 

Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op 

zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 24 september 2004 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Verkeer en Waterstaat 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

29469  Regels met betrekking tot het verstrekken van een brede doeluitkering aan 

provincies en regionaal openbare lichamen ten behoeve van de uitvoering van 

een integraal verkeer- en vervoerbeleid (Wet BDU verkeer en vervoer) 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 22 september 2004 

aangenomen. PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, LPF en 

SGP stemden voor. 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

 

Artikelen 9 en 11 

11 (Van Hijum) 

Dit amendement strekt ertoe de wettelijke beperking weg te nemen voor het reserveren van 

middelen voor kleinere infrastructuurprojecten. Deze beperking past niet in de beoogde 

verhouding tussen het rijk en de decentrale overheden. Inhoudelijk wordt het verkeeren 

vervoerbeleid tussen de overheden via nationale en regionale beleidsplannen afgestemd. De 

effectiviteit en de doelmatigheid van de middeleninzet door de decentrale overheden wordt 

periodiek geëvalueerd op basis van de NVVP-monitor. Daarbij kan desgewenst ook de 

omvang en/of de verdeling van het BDU-budget worden bezien. De rechtmatigheid van de 

besteding van de middelen door decentrale overheden wordt conform het wetsvoorstel 

jaarlijks beoordeeld.  

Overgenomen door de regering 

 

 

MOTIES 

 

12 (Boelhouwer) Motie over de parameters bij de uitvoering van deze wet 

Afgevoerd van de agenda 

 

 


