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Nr. 23 HERDRUK1  AMENDEMENT VAN HET LID SMALING 
Ontvangen 30 september 2015 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Artikel 5.13, vierde lid, vervalt. 

II

Artikel 5.34, derde lid, vervalt. 

III

Artikel 5.37, vierde lid, vervalt. 

IV

In hoofdstuk 11 wordt voor paragraaf 11.1 een paragraaf ingevoegd, 
luidende:
  
§ 11.01. Parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving  

Artikel 11.01  

De voordracht voor een krachtens artikel 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.13, 
5.14, 5.17, 5.21, 5.22, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.30, 5.34, 5.35, 5.37, 6.2, 6.6, 
6.9, 6.12, 6.14, 6.16, 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 8.11, 8.15, 8.16, 8.18, 8.24, 8.26, 9.4, 
9.6, 10.11, 11.6 of 11.7 vast te stellen algemene maatregel van bestuur 
wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide 
kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 

1 I.v.m. het wegvallen van de tekst van Artikel 11.01
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Toelichting  

Dit amendement regelt dat een krachtens deze wet vast te stellen 
algemene maatregel van bestuur is onderworpen aan een lichte 
voorhangprocedure, inhoudende dat het ontwerp van de algemene 
maatregel van bestuur ter kennis van het parlement wordt gebracht. Het 
parlement wordt gedurende vier weken in de gelegenheid gesteld 
opmerkingen over het ontwerp te maken en daarover met de betrokken 
bewindspersoon van gedachten te wisselen. 

De indiener van het amendement is van mening dat het in het licht van 
de plenaire behandeling van de wijziging van de mijnbouwwet (34 041) en 
de tijdens dat debat gedane toezeggingen niet meer dan logisch is, dat 
ook de voorgenomen algemene maatregelen van bestuur worden 
voorgelegd aan de Tweede Kamer. Daarnaast vraagt de situatie rond de 
gaswinning Groningen zorgvuldigheid van de kant van de Kamer. 

Smaling
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