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Amendementen zijn in 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. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

          

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Verkeer en Waterstaat  

       

 datum 18 december 2008 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31515 Wijziging van de Waterschapswet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en 

 de Wet modernisering waterschapsbestel, tot aanbrenging van verbeteringen van 

 wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op  18 december 2008 aangenomen door de Tweede Kamer.  CDA, 

PvdA, VVD, PVV, ChristenUnie, D66 en SGP stemden voor. 

 

 

Verworpen en ingetrokken amendementen 

 

Artikel II, onderdeel C 

10 (Neppérus) 

De voorgestelde verhoging van de rijksheffing wordt opgebracht door een relatief kleine 

groep van waterschappen en bedrijven. Deze extra verhoging is niet nodig om de 

doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water voor deze organisaties te behalen. Het 

amendement strekt ertoe dat het huidige tarief voor de rijksheffing wordt gehandhaafd. 

Ingetrokken 

 

Artikel I, nieuw onderdeel Ga 

11 (Jansen) 

Na de invoering van de watersysteemheffing op grond van de Wet modernisering 

waterschapsbestel blijken de tariefstructuren van waterschappen sterk te verschillen. Dit 

leidt tot zeer verschillende verhoudingen van de tarieven voor bijvoorbeeld kopers en 



 

 blad 2 

 

 

huurders, gezinnen en alleenstaanden, en bewoners van dure en goedkope woningen. 

Naar de mening van de indiener is het omwille van de rechtsgelijkheid en de transparantie 

wenselijk dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur beperkingen worden 

opgelegd aan de beleidsvrijheid van de waterschappen om zelf de tarieven te bepalen. 

Bijkomend voordeel is dat hiermee de tarieven van de waterschappen beter vergelijkbaar 

worden, wat naar verwachting van de indiener het kostenbewustzijn bij de 

waterschapsbesturen zal versterken. 

Verworpen. Voor stemden: SP, GroenLinks, D66, PvdD, PVV en het lid Verdonk 

 


