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amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie  

 

 datum 3 juli 2009 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 
31953 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten 

behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht) 

 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 2 juli 2009 aangenomen door de Tweede Kamer.  PvdA, GroenLinks, 

D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor. 

 

 
Aangenomen amendementen 
 

Diverse artikelen 
13?22 (Koopmans) 

Het amendement beoogt om het bovengenoemde artikel te schrappen aangezien de 

wetgever moet uitmaken wanneer wel of niet sprake behoort te zijn van een uitstel van het 

van kracht worden. De wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft beoogt om de 

vigerende wetgeving neutraal om te zetten. Met bovengenoemde artikel is een nieuwe 

bevoegdheid voor het bevoegd gezag gecreëerd zodat ze kan bepalen dat een beschikking 

tot onomkeerbare gevolgen zou leiden en daarom niet van kracht wordt. Het amendement 

strekt ertoe deze bevoegdheid niet te verstrekken, welke anders zou kunnen leiden tot een 

verzwaring en/of vertraging van procedures. Actal meldt dat de vergunninghouder hierdoor 

sneller van zijn vergunning gebruik kan maken. Hoewel dit geen directe gevolgen heeft 



 

 datum 3 juli 2009 

 blad 2 

 

 

voor de administratieve lasten volgens de definitie uit Meten is Weten 2, heeft het wel een 

positief effect op de regeldruk zoals deze door bedrijven wordt ervaren. 

Aangenomen. Voor: PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk 

 

Toevoeging nieuw lid aan artikel 1.2 
12H?21 (Koopmans) 

Dit amendement regelt dat de termijn die aan vergunningen zijn gesteld krachtens artikel 

8.17, tweede lid, van de Wet milieubeheer komt te vervallen bij overgang naar de WABO. 
Het amendement beoogt om in het overgangsrecht op te nemen dat de 

vergunningvoorschriften waarin de einddatum van deze vergunningen staat, van 

rechtswege te laten vervallen. Enkele bedrijven hebben namelijk in de afgelopen jaren een 

tijdelijke vergunning gekregen op basis van art. 8.17, lid 2 Wm (kortweg de 

afvalverwerkende bedrijven). Het amendement strekt er toe om te zorgen dat de huidige 

Wm-vergunningen één - op - één overgaat in een omgevingsvergunning, exclusief het 

vergunningvoorschrift waarin de einddatum van de vergunning is opgenomen. Als het 

vergunningvoorschrift wel zou worden overgenomen, betekent dat immers dat die 

bedrijven in de aankomende tien jaar toch nog eenmaal een andere vergunning moeten 

aanvragen, ook als daar zogezegd niets is veranderd. Dit zou in strijd zijn met de gedachte 

van de Wet algemene b epalingen omgevingsrecht is, dat dit niet meer noodzakelijk is. Uit 

berekeningen van Actal volgt dat er een eenmalige reductie van 450.000 euro kan worden 

gerealiseerd1. Deze reductie komt tot stand door het feit dat ook voor reeds verleende 

vergunningen voor afvalinrichtingen geldt dat zij voor onbepaalde tijd zullen gelden. 

Aangenomen. Voor: GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid 
Verdonk 

 

 
Verworpen en ingetrokken amendementen 
 

Artikel 1.1, nieuw onderdeel UUa 

15 (Koopmans) 

Dit amendement regelt de invoering van vorm van het relativiteitsvereiste in de Wabo. Het 

amendement strekt ertoe dat de belanghebbende alleen beroep kan instellen tegen de 

onderdelen van het besluit waardoor hij rechtsreeks in zijn persoonlijk belang wordt 

geraakt. 

Ingetrokken 

 

Toevoeging nieuw lid aan artikel 1.2 

14 (Koopmans) 
Artikel 7.5 van de Wabo beoogt administratieve lasten voor overheden en bedrijven te 

beperken door (delen van) de voorbereiding van een beschikking over te dragen aan een 

andere overheid. Wanneer alleen de voorbereiding van het onderdeel lozingen wordt 

overgedragen aan een andere ove rheid, leidt dat er in de praktijk toe dat verschillende 

overheden bij de vergunningverlening zijn betrokken. Dat staat op gespannen voet met de 

uitgangspunten van het wetsvoorstel. Het amendement strekt ertoe dat voor het onderdeel 
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 blad 3 

 

 

lozingen geen extra administratieve lasten optreden voor vaak internationaal 

concurrerende bedrijven. 

Verworpen. Voor: VVD, CDA, PVV en het lid Verdonk 

 
 
Moties 
 
16 (Koopmans) over extra tijd voor decentralisatie van de 

bevoegdheid uit de Wabo naar gemeenten 

Verworpen. Voor: GroenLinks, CDA, PVV en het lid Verdonk 

  
17 (Van Leeuwen) over beperken van de invoering van de Wabo tot 
de 25 oorspronkelijke vergunningen 

Verworpen. Voor: SP en PvdD 

 
18 (Van Leeuwen) over uitstel van de invoering van de Wabo tot de 

organisatie en de ICT- voorziening op orde zijn 
Verworpen. Voor: SP, D66, PvdD en SGP  

 
19 (Van Leeuwen) over uit het Besluit omgevingsrecht halen van 

de wijziging van de regels rond vergunningvrij bouwen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PvdD 

 
20??? (Boelhouwer en Wiegman-Van Meppelen Scheppink) over mogelijk maken van 

vergunningvrij bouwen 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en het lid 

Verdonk 


