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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Inhoudelijke Ondersteuning 

 

 Den Haag, 10 juli 2006 

 

Aan de leden en de plv. leden van de  

Vaste Commissie voor  

- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

- Milieu 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

30.560 

XI 

 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2006 (wijziging 

samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 7 juli 2006 met algemene 

stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 02 Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde 

woningvoorraad en leefbare woonmilieus 

 5 (Samsom)  

Dit amendement heeft als doel 3,5 miljoen euro extra vrij te maken voor de regeling 

energiebesparing huishoudens met lagere inkomens. Reden voor verhoging van het budget 

voor deze regeling is dat gebleken is dat de 2 miljoen euro, die bij de begroting VROM 

middels het amendement Samsom extra voor deze regeling beschikbaar is gesteld vanwege de 

hoge energieprijs, vele malen overvraagd is. 

Juist huishoudens met lagere inkomens voelen de hoge energieprijs in hun portemonnee. Deze 

huishoudens ontbreekt het aan financiële middelen om energiebesparingsmaatregelen te 

financieren. Dit amendement levert ook een bijdrage aan de algemene 

energiebesparingsdoelstelling en het klimaatbeleid. 

Dekking voor het amendement is gevonden op artikel 15 Nominaal en Onvoorzien in de nog 

toe te delen middelen uit de uitgekeerde eindejaarsmarge. 

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie. 
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Artikel 12 Handhaving en toezicht 

6 (Krähe) 

Diverse gemeenten zijn naar aanleiding van de professionalisering inmiddels overgegaan tot 

het integraal uitvoeren van handhavingsbezoeken. Dit levert een bijdrage aan het efficiënt 

werken van gemeenten en tevens een tijdsbesparing voor ondernemers. Dat integrale 

handhaving is een belangrijke factor voor het succesvol invoeren van de 

omgevingsvergunning. Om die reden wil indiener gemeenten stimuleren om integrale 

handhaving in te voeren. Daartoe wordt een stimuleringsfonds opgezet voor gemeenten die 

vooruitlopend op de invoering van de omgevingsvergunning een start maken met integrale 

handhaving. Vanuit het stimuleringsfonds kan 25% van de om- en bijscholingskosten van de 

handhavers worden gedekt. 

Dekking voor het amendement is gevonden op artikel 15 Nominaal en Onvoorzien in de nog 

toe te delen middelen uit de uitgekeerde eindejaarsmarge. 

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. 

 


