
 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 
 

 Den Haag, 15 december 2004 

 

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

voor Milieu 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

29285  Wijziging van hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer (Handhavingsstructuur)   

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 14 december 2004 met 

algemene stemmen aangenomen. 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I, onderdeel B 

11 (Spies en De Krom) 

Volgens de indiener van dit amendement is het niet nodig om per algemene maatregel van 

bestuur regels te stellen wat betreft de wijze waarop de informatievoorziening tussen de 

bestuursorganen en tussen de 

toezichthouders gestalte dient te krijgen. Er is hier duidelijk sprake van overregulering, en 

daarom wordt voorgesteld de betreffende zinsnede te schrappen. 

Aangenomen. Voor: GroenLinks, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF 

 

 

Artikel I, onderdeel Fa 

10 (Samsom c.s.) 

Dit amendement regelt de voorhangprocedure voor de amvb over de doelmatige handhaving, 

waarin onder andere de afstemming tussen de diverse betrokken handhavinginstanties wordt 

geregeld.Aangezien deze amvb het inhoudelijke hart van de regelgeving voor effectieve 

handhaving is, is het essentieel dat de Tweede Kamer vooraf inzicht krijgt in de manier 

waarop deze afstemming vorm krijgt. 

Aangenomen. Tegen: LPF 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I, onderdeel B 

9 (Samsom en Van Velzen) 

Dit amendement heeft als doel de positie van de toezichthouder te versterken. Het komt 

helaas nog steeds voor dat toezichthouders onder druk van hun eigen werkgever niet 

voldoende handhavend optreden. Door de informatievoorziening tussen het bevoegd gezag en 

de onder hen werkende toezichthouders transparant te maken, wordt de toezichthouder 

uit zijn geïsoleerde positie gehaald en wordt de transparantie van de handhaving vergroot. Dit 

zal de integriteit van de handhaving bevorderen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en D66 

 

 

MOTIES 

 

12 (Spies c.s.) over een verslag over doeltreffendheid en werking van de wet 

Aangenomen met algemene stemmen 

 


