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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 3 juni 2005 

 

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

voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

30004  Wijziging van de Meststoffenwet en intrekking van de Wet verplaatsing  

 mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij (vereenvoudiging 

 productierechten)  

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 2 juni 2005 aangenomen. 

PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor.  

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I, VIII en bijlage artikel IX 

1114 (Van der Vlies c.s.) 

Met het schrappen van het voorgestelde artikel 58m van de Meststoffenwet vervalt de kapstok 

om een «individuele» korting van de varkens- en pluimveerechten door te voeren, al naar 

gelang het aandeel van het varkens- of pluimveebedrijf in de mestoverschotproblematiek. 
Aangenomen. Voor: Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF 

 

Artikel I 

1013 (Van der Vlies c.s.) 

Met de voorgestelde wijziging wordt de mogelijkheid van introductie bij algemene maatregel 

van bestuur van de zogenoemde “afroming” van productierechten bij overgang naar een ander 

bedrijf en bij bedrijfsoverdracht geclausuleerd. Ten aanzien van het varkensrecht of het 

pluimveerecht of beide rechten kan alleen tot een dergelijke maatregel worden overgegaan, 

als aan twee voorwaarden is voldaan: 

a. de totale stikstof- of fosfaatproductie afkomstig van dieren in Nederland overschrijdt het 

niveau van 2002, èn 
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b. de totale stikstof- of fosfaatproductie afkomstig 

– van varkens, als de maatregel ziet opvarkensrechten, 

– van pluimvee, als de maatregel ziet op pluimveerechten, of 

– van beide sectoren, als de maatregel ziet opvarkens- èn pluimveerechten overschrijdt het 

niveau van 2002. 

Dit betekent dat als onverhoopt in andere sectoren een uitbreiding van de mestproductie zou 

plaatsvinden waardoor het niveau van 2002 wordt overschreden, dit niet zonder meer – 

namelijk niet zonder een nadere formeelwettelijke voorziening waartoe regering en Staten-

Generaal gezamenlijk besluiten – kan leiden tot reductiemaatregelen in de varkensof 

pluimveehouderij. Het nieuwe vierde lid van artikel 58k biedt de Staten-Generaal de 

mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur 

strekkende tot regeling van de “afroming” 

Aangenomen. Voor: Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikelen I, IV, V, VI, VIII en bijlage artikel IX 

79 (Koopmans c.s.) 

Dit amendement beoogt het onderscheid tussen concentratiegebieden en niet 

concentratiegebieden in de Meststoffenwet te laten vervallen.  

De Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Woningwet geven het juiste instrumentarium en 

daarmee ook het afwegingskader ten aanzien van de wenselijkheid van uitbreiding, 

nieuwvestiging of vermindering van de intensieve veehouderij. Ook op grond van de 

Reconstructiewet liggen er gedegen en gedetailleerde (concept)reconstructieplannen, waarin 

de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn opgenomen voor de ontwikkeling van de 

intensieve veehouderij. Daarmee is de noodzaak om een onderscheid te maken tussen 

concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden niet meer aanwezig. 

Ingetrokken 

 

Artikel I 

12 (Van den Brink) 

De indiener is van mening dat bij verlaging van het productierecht sprake is van ontneming 

van eigendom en dat dit alleen kan als hier een marktconforme vergoeding tegenover staat. 

Verworpen. Voor: LPF 

 

Artikelen I, IV, VIII en bijlage artikel IX 

16 (Van den Brink) 

De indiener van dit amendement is van mening, dat een systeem van mineralenquota voor alle 

diersoorten rechtvaardiger is dan dierrechten voor enkele specifieke diersoorten 

Een systeem van mineralenquota stimuleert bovendien veehouders om zo efficiënt mogelijk 

met mineralen om te gaan. Dit amendement is een eerste stap in die richting, analoog aan de 

wijze waarop in de Meststoffenwet mestverwerking wordt gestimuleerd 

Verworpen. Voor: LPF 
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STEMMINGEN OVER DE MOTIES, INGEDIEND BIJ HET DEBAT OVER DE 

WETSVOORSTELLEN 

29930    Wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen) * 

30004    Wijziging van de Meststoffenwet en intrekking van de Wet verplaatsing 

mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij (vereenvoudiging 

productierechten) 

 

* De stemmingen over de amendementen en het wetsvoorstel vinden plaats op dinsdag 7 juni      

2005  

  

 

15 (Waalkens/Vos) over het opheffen van het onderscheid tussen weidende en opgestalde 

koeien (29930, 30004, nr. 15) 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66 en SGP 

 

16 (Koopmans/Oplaat) over het verlenen van een ontheffing van spoor 1 (29930, 30004, nr. 

16) 

Aangenomen. Voor: PvdA, Groep Wilders,  Groep Lazrak, VVD, CDA, ChristenUnie en 

SGP 

 

17  nr..? (Koopmans/Oplaat over de monitoring richtsnoer voor de Nitraatrichtlijn (29930, 

30004, nr. ?)  

Aangenomen. Voor: PvdA, Groep Wilders,  Groep Lazrak, D66, VVD, ChristenUnie, 

SGP, CDA en LPF 

 

18 (Van den Brink) over de verruiming van de datum van 10 mei tot 1 juni (29930, 30004, nr. 

18 ) 

Verworpen. Voor: LPF 

 

19  nr…? (Van den Brink) over het scheuren van grasland in de periode van 1 februari-1 

november (29930, 30004, nr. ?) 

Aangenomen. Voor: PvdA, Groep Wilders, Groep Lazrak,  VVD, CDA, SGP, 

ChristenUnie en LPF 

 

20 (Van den Brink) over de regeling boer-boer-transport (29930, 30004, nr. 20) 

Verworpen. Voor: Groep Wilders, VVD en LPF 

 

21 nr. ..? (Van den Brink) over schapen die buiten de werking van de Meststoffenwet 

vallen (29930, 30004, nr. ?) 

Aangenomen. Voor: GroenLinks, PvdA, Groep Wilders, Groep Lazrak,  VVD, CDA, 

SGP, ChristenUnie en LPF 

 

22 (Van den Brink) over het gebruik van alle soorten fosfaat bij reparatiebemesting (29930, 

30004, nr. 22) 

Verworpen. Voor: LPF 

 

23 (Van den Brink) over de werkingscoëfficïent (29930, 30004, nr. 23) 

Verworpen. Voor: LPF 
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24 (Vos/Waalkens) over het versnellen van het proces richting evenwichtsbemesting van 

fosfaat (29930, 30004, nr. 24) 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en D66 

 

25 (Van der Vlies c.s.) over een taskforce mestbewerking en mestverwerking (29930, 30004, 

nr. 25) 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

26 (Van den Brink) over het op wetenschappelijke gronden aanwijzen van nitraatgevoelige 

gebieden (29930, 30004, nr. 26). 

Verworpen. Voor: Groep Wilders, LPF, VVD en SGP 

 

 

 


