
Amendementen zijn in de 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.  
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Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor  
- Verkeer en Waterstaat 
- Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
- Milieu 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
 
28808  Wijziging van de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer ten 

behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het 
waterbeleid (PbEG L 327) (Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water)  

 
  
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 1 juli 2004 met algemene 
stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I onderdelen G, I, K 
14 (Van der Staaij) 
De Kaderrichtlijn water onderscheidt natuurlijke, sterk veranderde en kunstmatige 
waterlichamen. Om te voorkomen dat alle wateren die niet zijn aangewezen als «kunstmatig» 
of «sterk veranderd» kunnen worden beschouwd als «natuurlijke waterlichamen» (met alle 
consequenties van dien) ligt het in de rede om te bepalen dat ook «natuurlijke waterlichamen» 
expliciet worden aangewezen door provincies respectievelijk waterschappen. Nu er naar alle 
waarschijnlijkheid in Nederland slechts weinig waterlichamen zullen zijn die als «natuurlijk» 
moeten worden aangemerkt, betekent dit slechts een geringe extra inzet van provincies 
respectievelijk waterschappen op dit punt. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel II onderdeel B 
19 (Boelhouwer) 
Bij dit amendement wordt als uitgangspunt genomen: het bereiken van een goede toestand 
voor al het water in Nederland vanaf het jaar 2015. Dit is immers het einddoel van de 
Kaderrichtlijn,zoals verwoord in artikel 1 van dezelfde richtlijn. 
De voorgestelde herformulering van artikel 5.2b,eerste lid,van de Wet milieubeheer laat 
duidelijker uitkomen welke milieukwaliteitseisen moeten worden verwerkt in 
uitvoeringsmaatregelen. De tekst neemt meer elementen van de inhoud van artikel 4 van de 
Kaderrichtlijn water over dan in de door de regering voorgestelde versie,zonder te vervallen 
in al te vergaande overschrijving van het genoemde,zeer omvangrijke,artikel 4. 
Uiteraard zullen in de uitvoeringsmaatregelen de vereiste milieukwaliteitseisen volledig en 
concreet moeten worden geregeld. 
[De voorgestelde tekst verbetert impliciet enkele redactionele onvolkomenheden in 
meergenoemd artikel 4 die naar voren komen na kennisneming van de Engelse tekstversie van 
de kaderrichtlijn: 
– in onderdeel a,i,moet sprake zijn van oppervlaktewaterlichamen in plaats van 
oppervlaktelichamen; 
– in onderdeel a,ii,moet sprake zijn van oppervlaktewaterlichamen in plaats van 
oppervlaktewateren; 
– in onderdeel a,iv ,moet sprake zijn van het stopzetten of geleidelijk beëindigen van 
emissies, lozingen en verliezen van prioritaire gevaarlijke stoffen in plaats van het stopzetten 
of geleidelijk beëindigen van emissies, lozingen en verliezen van stoffen. Het laatste blijkt 
ook uit artikel 16,derde en zesde lid.] 
Als gevolg van het uitdrukkelijk vermelden van het voorkomen van achteruitgang in de 
voorgestelde onderdelen a,onder 1°,en b,onder 1°, kan het vierde lid van artikel 
5.2b,betreffende de standstillverplichting, vervallen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66. 
 
 
MOTIES 
 
17 (Van Lith en Van der Staaij) met verzoek om onafhankelijk onderzoek terzake, in verband 
met het inzichtelijk maken van kosten. 
Ingetrokken. 
 
 
18 (Boelhouwer) over de invoering van bindende waterkwaliteits- en kwantiteitsconvenanten. 
Ingetrokken. 
 
 
16 → XX (Van Lith c.s.) over afstemming in Europa met betrekking tot de meetmethode en 
verdere invulling van de Kaderrichtlijn water 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Groep Lazrak, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en 
LPF. 
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