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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening 

 

 

 Datum 16 augustus 2011 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32314 

Instelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Wet Raad voor de 

leefomgeving en infrastructuur) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 28 juni 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, 

GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, artikel 2 

Artikel II, artikel 5 

8 (Van Tongeren) 

Bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is op dit moment een wetsvoorstel aanhangig 

om de wet Adviesraad gevaarlijke stoffen in te trekken (Kamerstukken II, 2009–2010, 32 

323, nr 2). Naar de mening van de indiener moet de Adviesraad gevaarlijke stoffen (AGS) 

blijven bestaan. De AGS heeft in de afgelopen jaren haar meerwaarde bewezen in het 

voorkomen van rampen met gevaarlijke stoffen. Met de opheffing van de AGS zou veel 

expertise verloren gaan. De kennis over veiligheid in de chemiesector is nooit af en het is 

daarom van belang om ervoor te zorgen dat de kennisontwikkeling door kan gaan en dat 

reeds opgedane kennis behouden blijft.  

 

 



 

 Datum 16 augustus 2011 

 blad 2 

 

 

In het onderhavige wetsvoorstel worden de taken van de AGS toegekend aan de Raad voor 

de leefomgeving en infrastructuur, die daar substantieel minder capaciteit voor heeft dan 

de AGS. Met de voorgestelde wijziging wordt deze toekenning van bevoegdheden aan de 

Raad voor de leefomgeving geschrapt.  

Ingetrokken 

 

Artikel 2 

9 (Paulus Jansen) 

De omvang van de VROM-raad was in 2009: vijftien leden. De Raad van het Landelijk 

gebied telde in 2009 tien leden, de Raad voor Verkeer en Waterstaat had in 2009 zes leden 

en de formatie van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen telde in dat jaar elf leden.  

De totale omvang van de adviesraden die door het wetsvoorstel 32 314 gebundeld worden 

in de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur bedroeg twee jaar geleden dus nog 42 

leden. Dat zou in de nieuwe situatie blijkens de Memorie van Toelichting terug gebracht 

worden tot tien leden.  

De indiener is van mening dat met een reductie van een factor vier de kwaliteit van de 

Raad ernstig wordt aangetast. Het brede terrein dat de Raad voor de Leefomgeving en 

Infrastructuur gaat bestrijken, met inbegrip van het zeer specifieke onderdeel gevaarlijke 

stoffen, vereist een scala van deskundigheden dat met tien leden onvoldoende 

gewaarborgd kan worden.  

Het amendement verhoogt het aantal leden van tien naar vijftien. Daarbij wordt 

aangesloten bij artikel 10, eerste volzin, van de Kaderwet Adviescolleges, waarin het 

maximaal aantal leden van adviescolleges op vijftien gesteld wordt.  

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

 

Artikel 2 

10 (Paulus Jansen) 

Door de sterke reductie van het aantal leden van de Raad voor de leefomgeving en 

infrastructuur (RLI) ten opzichte van de huidige situatie (vier adviesraden met een totale 

formatie van 42 leden) dienen naar de mening van de indiener strengere eisen gesteld te 

worden aan de onafhankelijkheid van de leden van de RLI. In tegenstelling tot de huidige 

situatie is het immers niet meer mogelijk om via een brede samenstelling checks & 

balances in te bouwen tegen politiek gestuurde advisering. Het is daarom wenselijk dat  

wordt uitgesloten dat leden recent een politieke functie bekleed hebben. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD en GroenLinks 


