
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 

Tweede Kamer 

 

 
 

 

 
Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 

 

 datum 28 maart 2018 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34745 

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en 

regeling bevoegde rechter) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 27 maart 2018 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

Aangenomen amendementen 

Diverse artikelen 

10 (Weverling en Van der Lee) over geen harde verplichting voor de netbeheerder na 2027 

 

Dit amendement regelt dat netbeheerders ook na 2027 geen harde verplichting opgelegd 

krijgen om informatie over huisaansluitingen digitaal beschikbaar te maken als daarvoor 

een opgraving dient plaats te vinden. Dit amendement voorkomt onnodige overlast door 

graafwerkzaamheden en voorkomt daarmee een hoge kostenpost voor netbeheerders, 

zodat deze gelden geïnvesteerd kunnen worden in de benodigde uitbreiding en 

optimalisatie van ondergrondse netwerken. De reeds geldende passieve verplichting om 

informatie over huisaansluitingen digitaal beschikbaar te maken blijft van kracht. Verder is 

een grondslag opgenomen voor het na 2027 bij ministeriële regeling kunnen vaststellen 

van nadere regels over de bepaling van de ligging van de uitgezonderde aansluitingen ten 

behoeve van een zorgvuldige voorbereiding of uitvoering van voorgenomen 

graafwerkzaamheden. De aanvullende regels kunnen inhouden dat alternatieven geboden 



 

 datum 28 maart 2018 

 blad 2 

 

 

worden om leidingen en kabels in kaart te brengen maar dienen niet tot gevolg te hebben 

dat daartoe alsnog extra eisen worden gesteld. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

Ingetrokken amendementen 

Diverse artikelen 

9 (Van der Lee) over geen verplichting voor de beheerder tot het opgraven van 

huisaansluitingen na 2027 

 

In de memorie van toelichting op het voorliggende wetsvoorstel wordt aangegeven dat er 

na 2027 mogelijk huisaansluitingen moeten worden opgegraven om de ligging te bepalen 

met als doel om schade bij graafwerkzaamheden te voorkomen. Dit is om meerdere 

redenen ongewenst en levert geen noemenswaardige voordelen op. Dit amendement regelt 

dat dit niet wordt geëist van de beheerder, ook niet na 2027. Het opgraven van 

huisaansluitingen geeft veel overlast, omdat er in tuinen zal moeten worden gegraven. Dit 

zal tot grote kosten leiden die uiteindelijk door de maatschappij zullen moeten worden 

betaald. Bij deze opgravingen kunnen juist bestaande kabels en leidingen worden 

beschadigd, wat juist tegen het doel van de wet WION ingaat. Ook zullen deze 

werkzaamheden door technisch personeel moeten worden gedaan waar nu en in de 

toekomst juist grote behoefte aan is in het kader van de energietransitie en digitalisering. 

Ook dragen deze graafwerkzaamheden niet noemenswaardig bij aan graafschadereductie 

omdat eventuele schade die ontstaat slechts beperkt wordt tot één aangesloten pand. 

Bovendien kan er juist schade ontstaan bij het controle van de huisaansluitingen. 

 

 

 

 


