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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: 
 
30509  Regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk 

gebied) 
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 12 september 2006 met 
algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.  
 
 
AANGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 1 en artikel 17 
12 (Snijder-Hazelhoff c.s) 
Gedeputeerde Staten hebben een belangrijke rol bij het inrichtingsplan. De wet geeft stappen 
aan hoe het inrichtingsplan moet worden doorlopen, maar de wijze waarop wordt aan 
Gedeputeerde Staten overgelaten. Gedeputeerde Staten kunnen een gebiedscommissie 
inroepen, maar dit is niet verplicht. Om draagvlak voor het proces te krijgen is het 
noodzakelijk dat betrokken burgers en organisaties altijd betrokken zijn bij het 
inrichtingsplan. De gebiedscommissie verdient daarom een wettelijke verankering. 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
Artikel 56 
11 (Koopmans en Snijder-Hazelhoff) 
De korting op de bij herverkaveling betrokken gronden mag volgens de WILG maximaal 5% 
zijn. In tegenstelling tot de oude Landinrichtingswet biedt de WILG een veel breder scala aan 
kortingsmogelijkheden. Dit amendement beoogt de kortingsmogelijkheden uit de 
Landinrichtingswet aan te houden en het niet mogelijk te maken kortingen toe te staan in het 
kader van grondverwerving ten behoeve van de EHS. 
Aangenomen. Tegen: GroenLinks 
 
Artikel 56 
13 (Snijder-Hazelhoff en Koopmans) 
De WILG geeft de mogelijkheid om naast een korting van maximaal 5% ook nog eens een 
onderbedeling toe te passen van maximaal 5%. De totale korting kan daardoor oplopen tot 
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10% Dit is buitensporig hoog en wanneer de maximale korting van 10% korting en 
onderbedeling wordt toegepast kan dit de bedrijfsstructuur van het betreffende bedrijf 
schaden. Dit amendement beoogt dat de korting en onderbedeling gezamenlijk 
nooit meer dan 5% bedragen. 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
Artikel 85 
14 (Snijder-Hazelhoff) 
De verplaatsing van een grondgebonden bedrijf vormt vaak de start van een kavelruil die 
vervolgens bijdraagt aan het realiseren van gebiedsdoelstellingen, zoals verbetering 
landbouwstructuur, extensivering melkveehouderij, natuur, landschap en waterdoelstellingen. 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
Nieuwe artikel 87a 
20 (Slob c.s.) 
In de afgelopen jaren is er veel onduidelijkheid geweest over de bepalingen waaraan een 
kavelruilovereenkomst zou moeten voldoen. Dit heeft onder meer geleid tot een aantal 
uitspraken van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met de 
inwerkingtreding van de Wilg ontstaat er voor kavelruilovereenkomsten een nieuwe situatie. 
Om onduidelijkheid naar de toekomst te voorkomen is het van belang dat door middel van 
een algemene maatregel van bestuur nadere eisen worden gesteld aan 
kavelruilovereenkomsten. Deze bepalingen worden in goed overleg met de Koninklijke 
Notariële Beroepsorganisatie opgesteld. 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 17 en een nieuw artikel 34a 
10 (Koopmans c.s.) 
Dit amendement beoogt de directe doorwerking die is opgenomen in de Reconstructiewet 
Concentratiegebieden op te nemen in de WILG. De directe doorwerking is niet opgenomen 
omdat de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) Gedeputeerde Staten de ruimte 
biedt om bestemmingsplannen te maken als de gemeente dat weigert. Maar 
vanwege de zware bestuurlijke druk van het van boven op leggen van een bestemmingsplan 
zal dit een middel zijn dat niet snel zal worden toegepast en kan dit leiden tot ernstige 
vertragingen van landinrichtingsprojecten. Om dit te ondervangen wordt de directe 
doorwerking in de WILG opgenomen. 
Verworpen.  Voor: VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, Groep Wilders en Groep Van 
Oudenallen 
 
 
MOTIES 
 
15 (Koopmans c.s.) over het blijvend koppelen van de goedkeuring van kavelruil en de 
vrijstelling van overdrachtsbelasting 
Aangenomen. Tegen: D66 
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16 (Kruijsen en Koopmans) over meer vrijheid voor provincies om de integrale aanpak van de 
acht beleidsdoelen te realiseren 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, 
Groep Wilders en Groep Van Oudenallen 
 
17 (Kruijsen) over om al in 2007 het voor de provincies mogelijk te maken de uitvoering en 
aansturing van Programma Beheer te optimaliseren 
Van de agenda afgevoerd 
 
18 (Van den Brink) om bij ruilverkaveling het opbrengend vermogen van de toebedeelde 
gronden gelijk te laten zijn aan de ingebrachte gronden 
Verworpen. Voor: LPF, SGP, ChristenUnie, Groep Van Oudenallen, Groep Nawijn en 
Groep Van Schijndel 
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