
 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 31 oktober 2006 
aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, 
Groep Wilders, Groep Eerdmans-Van Schijndel en Groep Van Oudenallen stemden voor. 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

Artikel I, onderdeel K 
9 (Van Velzen) 
Het is wenselijk dat ook inrichtingen type A zich melden. Ten eerste ter bevordering van het 
bewustzijn van de verantwoordelijkheden ten aanzien van het milieu. Ten tweede voor het 
administratieve overzicht van gemeenten en andere toezichthoudende instanties. Zonder 
melding is bij gemeenten en hulpdiensten geen bekendheid over het bestaan van dergelijke 
inrichtingen en niet bekend wat er gaande is bij betreffende inrichtingen. Voor met name 
hulpdiensten als de brandweer is het belangrijk te weten waar rekening mee moet worden 
gehouden bij eventuele calamiteiten. De melding behoeft zich binnen de huidige stand van 
ICT slechts te beperken tot een minimaal aantal handelingen. De koppeling van ICT 
toepassingen voorziet er vervolgens in dat de Inrichting bekend is met de wet en regelgeving 
en dat de gemeente op de hoogte is van de locatie en aard van de inrichting.  
Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

Den Haag, 3 november 2006

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

30483 Wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband 
houdende wetten (modernisering van de algemene milieuregels voor 
inrichtingen)

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.  

!



MOTIES 

10 (Van Velzen) over opname van de meldingsplicht voor type Ainrichtingen in de 
Activiteiten AMvB 
Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 

11 (Spies en De Krom) over een terughoudend gebruik van maatwerkvoorschriften 
Aangenomen. Voor: PvdA, D66, VD, ChristenUnie, SGP, CDA, LPF, Groep Wilders, 
Groep Eerdmans-Van Schijndel en Groep Van Oudenallen 

12 (De Krom) over schrappen van overbodige verplichtingen uit het Activiteitenbesluit 
Verworpen. Voor: VVD, LPF, Groep Eerdmans-Van Schijndel en Groep Wilders 

13 (De Krom en Spies) over het niet laten stijgen van administratieve lasten en 
uitvoeringskosten 
Aangenomen. Voor: PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep Eerdmans-
Van Schijndel, Groep Wilders en Groep Van Oudenallen

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.  


