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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening 

 

 

 datum 11 oktober 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33503 

Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; 

vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies 

inzake de waterstaatswetgeving) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 10 oktober 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP, 

CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, PvdA, PvdD en de SP stemden voor.  

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel Xa 

8 (Jacobi)  

Dit amendement strekt ertoe mogelijk te maken dat alle rijksuitgaven op het gebied van 

waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit uit het deltafonds worden bekostigd. 

Daardoor is het mogelijk om op basis van het deltafonds integrale projecten waarin ook 

waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. 

Aangenomen. Voor: PVV, SGP, ChristenUnie, VVD, D66, PvdA, PvdD en SP. 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel IJ 

9  11 (Geurts/Dik-Faber) 

Dit amendement regelt het voortbestaan van de Commissie van Advies inzake de 

Waterstaatswetgeving (CAW).  

De CAW heeft sinds haar oprichting in 2001 diverse waardevolle adviezen uitgebracht die 

niet alleen voor een groot deel zijn overgenomen in wetgeving, maar zelfs hebben geleid 

tot de totstandkoming van nieuwe wetgeving. Haar advies “Die op water is, moet varen...” 

(2002) leidde immers tot de Waterwet. Van de expertise van de CAW is ook gebruik 

gemaakt in het kader van de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening, het 

kiesstelsel voor de waterschappen, de watertoets en recentelijk de toetsversie van de 

Omgevingswet. De Nederlandse waterstaatswetgeving mag zich bovendien in een brede en 

toenemende belangstelling vanuit het buitenland verheugen. Het is daarom goed dat er 

een gezaghebbende adviescommissie op dit terrein bestaat. Voorkomen moet worden dat 

zorgvuldig opgebouwde en belegde deskundigheid verloren gaat.  

Indien het amendement wordt aangenomen vervalt in het opschrift van het wetsvoorstel:  

; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving. 

Verworpen. Voor: Artikel I, onderdeel Xa 

8 (Jacobi) 

Dit amendement strekt ertoe mogelijk te maken dat alle rijksuitgaven op het gebied van 

waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit uit het deltafonds worden bekostigd. 

Daardoor is het mogelijk om op basis van het deltafonds integrale projecten waarin ook 

waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. 

Verworpen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en PvdD. 

 

  

Moties 

 

10  ?? (De Graaf) over het onderbrengen van de waterschappen bij de provincies. 

Verworpen. Voor: PVV, D66, GroenLinks en SP. 

 


