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 aan De leden van de vaste commissie voor 

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

 

 datum 3 februari 2011 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

32357  Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet op de economische delicten en  

  de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van richtlijn nr. 2009/28/EG, richtlijn 

  nr. 2009/30/EG en richtlijn nr. 2009/33/EG (implementatie van de EG-richtlijn 

  energie uit hernieuwbare bronnen, de EG-richtlijn brandstofkwaliteit en de EG-

  richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 1 februari 2011 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel E 

11  12  21 (Haverkamp/Leegte) 

Transparantie van de herkomst van biobrandstoffen draagt bij aan het vertrouwen van 

burgers in de duurzaamheid van de biobrandstoffen als belangrijk onderdeel in de 

energietransitie. Transparantie op sectorniveau biedt te weinig inzicht en laat ruimte voor 

freeriders-gedrag. Daarom regelt dit amendement transparantie op het niveau van de 

accijnsgoe-derenplaatshouders (AGP-houders) die fysiek de biobrandstoffen bijmengen. 

Momenteel betreft dit slechts circa 8 tot 10 AGP-houders. Er is dus geen sprake van dat 

alle oliemaatschappijen of tankstations of oliehandelaren gegevens zouden hoeven te 

overhandigen. Bij ministeriele regeling zal deze nadere afgrenzing worden bevestigd.  

Het bevoegd gezag kan gebruikmaken van bestaande gegevens die zij reeds van de AGP-

houders ontvangt. Publicatie kan geschieden via internet. Zodoende veroorzaakt dit 

amendement geen extra administra-tieve lasten. In het Verenigd Koninkrijk zijn al goede 

ervaringen opgedaan met deze vorm van transparantie.  



 

 datum 3 februari 2011 

 blad 2 

 

 

Verwijzing naar artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur borgt dat 

concurrentiegevoelige informatie niet wordt gepubliceerd. 

Aangenomen met algemene stemmen 

 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel III 

13  14 (Samsom c.s.) 

De bindende nationale doelstelling om 14% van het Nederlandse energieverbruik in 2020 

duurzaam op te wekken, zoals vastgelegd in de richtlijn 2009/28/EG, betekent dat 30% 

van de elektriciteitsproductie duurzaam zal moeten zijn. Het bindende karakter van deze 

doelstelling kan het beste worden ingevuld door de vastlegging van de doelstelling in de 

relevante Nederlandse wetgeving. Enerzijds via een taakstelling voor producenten en 

leveranciers in artikel 68, eerste lid, uit te werken in artikelen 77d, 77e, 77f en verder. 

Anderzijds via een zorgplicht voor de overheid dat deze doelstelling ook wordt gehaald 

(artikel 68a). 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 
 
Moties 
17 (Van den Berge c.s.) over duurzaamheidscriteria 

Afgevoerd van de agenda 

 

15 (Paulus Jansen c.s.) over handhaving van duurzaamheidscriteria 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

16  22 (Leegte c.s.) over opschaling van het bijmengpercentage 

Aangenomen. Tegen: PvdD 

 

18 (Van den Berge c.s.) over aanschaf van voertuigen met energielabel A of B 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 

19  23 (Van Veldhoven c.s.) over indeling in eerste, tweede en verdere generaties 

biobrandstoffen 

Afgevoerd van de agenda 

 

20  24 (Van Vliet) en De Mos over import van biomassa 

Aangenomen met algemene stemmen 


