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34 532 Wijziging van de Meststoffenwet in verband met 
de invoering van een stelsel van fosfaatrechten 

Nr. 52  AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN 
Ontvangen 30 november 2016 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel A, wordt onderdeel 4 als volgt gewijzigd: 

1. In de aanhef wordt «wordt een onderdeel» vervangen door: worden 
twee onderdelen. 

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel oo door 
een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

pp. broeikasgas: gas, genoemd in bijlage II bij richtlijn nr. 2003/87/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 
13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PbEU L 275). 

II

In artikel I, onderdeel M, wordt artikel 33Aa als volgt gewijzigd: 

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 

2. In het eerste lid (nieuw) wordt «en fijnstof» vervangen door: , fijnstof 
en broeikasgassen. 

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
2. Het ontwerp van een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene 

maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal 
overgelegd. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel 
van bestuur kan worden gedaan nadat vier weken na de overlegging zijn 
verstreken, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of 
door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der 
kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de 
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algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval 
wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk 
ingediend. 

Toelichting  

Voorliggend wetsvoorstel regelt dat bij algemene maatregel van 
bestuur regels gesteld kunnen worden over het omzetten van een 
productierecht in een varkensrecht, pluimveerecht of fosfaatrecht met 
dien verstande dat de landbouwer op wiens bedrijf het om te zetten 
productierecht rust met omzetting instemt en de omzetting geen toename 
veroorzaakt van de hoeveelheid geproduceerde stikstofverbindingen, 
fosfaat en fijnstof. Indiener wil met dit amendement regelen dat een 
mogelijke algemene maatregel van bestuur, een zware voorhang krijgt, 
teneinde de invloed van het parlement op dit proces te borgen. Dit 
amendement voegt tevens «broeikasgassen toe, zodat de wetstekst komt 
te luiden «de omzetting geen toename veroorzaakt van de hoeveelheid 
geproduceerde stikstofverbindingen, fosfaat, fijnstof en broeikasgassen.» 
Het is de intentie van de indiener om beter te borgen dat de hoeveelheid 
broeikasgassen niet toeneemt, door een mogelijke toekomstige 
omzetting. Voor broeikasgassen is de definitie uit de Wet Milieubeheer 
overgenomen. 

Van Gerven
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