
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. 

Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op 

zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 1 november 2006 

 

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

voor Verkeer en Waterstaat 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

30683  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de bijzondere 

positie van gemeentelijke vervoerbedrijven in relatie tot de 

aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en enkele technische 

wijzigingen 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 31 oktober 2006 

aangenomen door de Tweede Kamer. D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep 

Wilders, Groep Eerdmans-Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen stemden voor. 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I, onderdelen B, H, J, L, M, N, U 

7→9→10 (Duyvendak/Dijksma) 

In het huidige wetsvoorstel wordt door het Rijk de verplichting van decentrale overheden om 

het openbaar vervoer aan te besteden uitgebreid met de vier grote steden. 

Deze vier grote steden kunnen de wenselijkheid van het al dan niet aanbesteden het beste zelf 

beoordelen. Met dit amendement zal in beginsel de aanbesteding plaatsvinden, tenzij de 

gemeente aan de minister meedeelt een dergelijke aanbesteding ongewenst te vinden. In 

dergelijke gevallen zal de minister van de aanbestedingverplichting ontheffing verlenen. Dit 

wordt geregeld in de onderdelen I, V en VI. De overige onderdelen van het amendement 

betreffen technische wijzigingen die hier uit voortvloeien. 

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

 

8 (Mastwijk c.s.) om geen uitstel aanbestedingsverplichting te verlenen als gemeente Den 

Haag aandelen HTM in stichting onderbrengt 

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

Eerdmans-Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen 

 


