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Betreffende wetsvoorstel: 

 

32500 XIII 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw 

en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 16 december 2010 aangenomen door de Tweede Kamer.  De fractie 

van de Partij voor de Dieren stemde tegen. 

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Begrotingstaat Artikel 4 

69 (Samson) 

Dit amendement beoogt de Energie Onderzoeks Subsidie (EOS) voor ECN voor het jaar 

2011 voort te zetten. In een eerder stadium was besloten om voor de jaren 2011 en 

daarna nieuwe financiering te zoeken. In de EZ-begroting voor 2011 is deze echter 

achterwege gebleven. Met dit amendement wordt alsnog deze financiering beschikbaar 

gesteld voor dit onderzoek. Dit onderzoek is van belang voor de overgang naar een 

duurzame energiehuishouding, met name op de onderdelen brandstofceltechnologie, 

energieverbruik in de gebouwde omgeving en slimme energienetten. De dekking wordt 

gevonden uit het bedrag van 20 miljoen euro, dat toegevoegd wordt aan artikel 29 van de 

landbouwbegroting, en dat bedoeld is "apurement" (zie amendement 32 500 XIV, nr. 17). 

Het gaat dan om terugvorderingen door de EU vanwege onterechte uitkering van subsidies 
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aan Nederland. De indiener gaat ervan uit dat Nederland geen onterechte declaraties 

indient bij de EU en wil daarom deze middelen deels inzetten voor EOS. 

Ingetrokken 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 2 

Begrotingsstaat inzake de agentschappen 

72 (Gesthuizen)  
Dit amendement beoogt het instrument "innovatievoucher" in 2011 voort te zetten. De 

minister heeft voorgesteld om de innovatievouchers te schrappen, als invulling van de 

subsidietaakstelling. Met dit amendement wordt alsnog financiering beschikbaar gesteld 

voor dit instrument, waardoor het MKB onderzoek kan (laten) uitvoeren bij 

kennisinstellingen, hetgeen de uitwisseling van kennis tussen wetenschap en middelgrote 

en kleine bedrijven bevordert. Dekking wordt gevonden door het aantal externen te 

verminderen dat permanent wordt ingehuurd bij de organisaties Senternovem en EVD; in 

2009 bedroegen de totale inhuuruitgaven bij het ministerie van EZ als percentage van de 

totale personele uitgaven 25%. Volgens de Roemer-norm zou dit uiteindelijk slechts 10% 

mogen zijn. Het totaalbedrag dat wordt uitgegeven aan permanente inhuur van externen is 

73,7 miljoen euro. Dit amendement stelt voor om het bedrag dat wordt uitgegeven aan de 

permanente inhuur van externen te verminderen met 17 miljoen euro, zodat dat ten goede 

kan komen aan het behoud van het instrument "innovatievoucher". 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie 

 
 

Begrotingstaat Artikel 3 
70 à 77 (Dijksma en Wiegman-van Meppelen Scheppink) 

Dit amendement beoogt de succesvolle regeling Innovatieregeling Scheepsbouw te 

continueren. Deze regeling is er gekomen naar aanleiding van de breed ondersteunde 

motie-Slob uit 2005. Met de regeling die daar uit voortgekomen is, wordt 

productontwikkeling van schepen ondersteund. De 50 miljoen steun tot nu toe leidde tot 

34 projecten, met een totale orderomvang van 1.5 miljard. Met een hefboomeffect van 30 

is deze regeling bijzonder succesvol te noemen. In omringende landen bestaan ook 

vergelijkbare ondersteuningsregelingen. Continuering van de Innovatieregeling 

Scheepsbouw levert daarom ook een bijdrage aan een level playing in Europa. De dekking 

wordt gevonden uit het bedrag van 20 miljoen euro, dat toegevoegd wordt aan artikel 29 

van de landbouwbegroting, en dat bedoeld is «apurement» (zie amendement 32 500 XIV 

nr. 20). Het gaat dan om terugvorderingen door de EU vanwege onterechte uitkering van 

subsidies aan Nederland. De indiener gaat ervan uit dat Nederland geen ontere chte 
declaraties indient bij de EU en wil daarom deze middelen deels inzetten voor de 

Innovatieregeling Scheepsbouw. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie 
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Begrotingsstaat 3 
140 à 159 ( Van der Ham) 

Dit amendement dient als dekking van het amendement op de begroting van OCenW 

(Kamerstukken II, 2010/11, 32 500 VIII, nr. 98) dat dient om het Rubicon-programma van 

NWO in stand te houden. Indiener vindt deze dekking door 9 miljoen euro te onttrekken 

aan de Borgstellingsregeling Scheepsnieuwbouw. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66 
 


