
 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 7 juli 2006 aangenomen. 
PvdA, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep Nawijn en Groep 
Van Oudenallen stemden voor.  

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

Artikel 1 
12 → 19 (Van der Vlies c.s.) 
De definitie van een geurgevoelig object wordt door dit amendement minder ruim geformuleerd. 
Alleen gebouwen worden gedefinieerd als een geurgevoelig object, locaties (zoals golfterreinen e.d.) 
niet. Door het schrappen van de term «regelmatig» wordt alleen bescherming geboden 
tegen langdurige blootstelling. 
Aangenomen. Voor stemden Groep Wilders, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, LPF, 
Groep Nawijn en Groep Van Oudenallen. 

Artikel 3 
17 → 20 (Van der Vlies c.s.) 
De voorgestelde regeling voorziet er in dat geurgevoelige objecten zoals agrarische 
bedrijfswoningen en recreatiefaciliteiten die onderdeel zijn geweest van veehouderijbedrijven 
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geen zwaardere bescherming krijgen doordat de veehouderijactiviteiten worden beëindigd. 
Ter bevordering van een eenduidige regeling wordt aangesloten bij de regelgeving 
dienaangaande voor de reconstructiegebieden. Hierdoor wordt bereikt dat ontwikkeling van 
veehouderijbedrijven niet wordt beperkt door bedrijfsbeëindiging van nabijgelegen 
veehouderijbedrijven. De bedrijfsbeëindiging is immers niet toe te rekenen aan een naburig 
veehouderijbedrijf. Bovendien zal door de betreffende bedrijfsbeëindiging de geurbelasting in 
het gebied doorgaans verminderen. 
Aangenomen. Voor stemden Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, 
Groep Nawijn en Groep Van Oudenallen. 

Artikel 3 
15 (Oplaat / Koopmans) 
Dit amendement strekt ertoe dat ondernemers bij investeringen in stalsystemen met minder 
geuruitstoot net als bij de reconstructiewet de ontstane ruimte gedeeltelijk kunnen gebruiken 
Aangenomen. Voor stemden PvdA, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, 
LPF, Groen Nawijn en Groep Van Oudenallen. 

INGETROKKEN AMENDEMENTEN 

Artikel 10 
13 (Van der Vlies) 
Aangezien niet bekend is op welke wijze regels worden gesteld over de wijze waarop de 
geurbelasting en de afstand wordt gemeten, wordt met dit amendement beoogd deze regels via 
een Algemene maatregel van bestuur vast te stellen en deze voor te leggen aan het parlement. 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de regels normneutraal zijn ten opzichte van de Wet 
stankemissie en veehouderij. 
Ingetrokken. 

Artikel 1 
11 (Van den Brink) 
De indiener van dit amendement is van mening dat het niet noodzakelijk en ook niet gewenst 
is onderscheid te maken tussen concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden. Zowel in 
concentratiegebieden als niet-concentratiegebieden komen gebieden voor waar de 
geurbelasting hoger, danwel lager is. In dit wetsvoorstel hebben de gemeentes volop ruimte 
om maatwerk te verrichten in alle gebieden. Verder is er andere wetgeving voorhanden, 
waardoor het bevoegd gezag in alle gebieden regulerend kan optreden, zoals Wet 
milieubeheer, Streekplannen en Bestemmingsplannen. Derhalve kunnen de in het 
wetsvoorstel gehanteerde normen voor de concentratiegebieden gelden voor het gehele 
grondgebied. 
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Artikel 1 
14 (Koopmans) 
Dit amendement strekt ertoe dat het begrip dierenverblijf wordt ingeperkt in die zin dat de 
uitloop niet meegenomen mag worden in de afstandberekening. Indien via een afzuigsysteem 
een centraal emissiepunt buiten het gebouw wordt gemaakt dan geldt de afstand tot aan het 
emissiepunt. 
Ingetrokken. 

Artikel 3 
16 → 18 (Koopmans) 
Binnen de bebouwde kom wordt aansluiting gezocht met de normstelling uit het wetsvoorstel. 
Gemeenten kunnen op basis van dit amendement maatwerk leveren voor delen van het gebied 
op basis van een onderbouwde verordening. De basisnorm is die van de plattelandswoning. 
Ruimtelijke en milieukundige overwegingen kunnen voor de gemeente aanleiding zijn om 
hiervan af te wijken middels de verordening die door de raad moet worden vastgesteld. 
Ingetrokken. 
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