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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening 

 

 

 datum 27 februari 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33222 

Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 26 februari 2013 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel II 

9  11 (Van Veldhoven) 

Met dit amendement beogen de indieners wettelijk te verankeren dat de 

adviserende taak die bij de Raad voor de Wadden lag, wordt overgeheveld naar 

de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI). Daarbij wordt in de wet 

opgenomen dat de RLI ook advies uit kan brengen aan de bij het 

Waddengebied betrokken provincies en gemeenten. 

In de Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is in artikel 2 op dit 

moment slechts een algemene adviesbepaling opgenomen. 

Naar mening van de indieners, wordt met deze aanvulling recht gedaan aan 

zowel de decentralisatie van het Waddenfonds als de blijvende betrokkenheid 

van de Rijksoverheid bij het Waddengebied, gelet op de unieke nationale en 

internationale waarde van het gebied, dat sinds 2009 door UNESCO is erkend 

als werelderfgoed. 



 

 datum 27 februari 2013 

 blad 2 

 

 

 

Bij de formulering van dit amendement is aangesloten bij het bestaande artikel 

2 van de Wet op de Raad voor de Wadden 

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

 

 

Moties 

 

10 (Van Veldhoven) over de Onafhankelijke Kwaliteitscommissie. 

Aangenomen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP.    

 


