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 aan De leden van de vaste commissies voor 

- Koninkrijksrelaties 

- Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie 

 

 

 datum 8 februari 2011 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32473 

Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de 

openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke 

ordening en milieubeheer BES)  

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 8 februari 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, 

PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en het CDA stemden voor. 

 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikelen 6.13 en 10.13 
9 (Ortega-Martijn)  

Dit amendement regelt een voorhangprocedure voor het Besluit betreffende ontgrondingen 

BES. In dit besluit zullen regelsworden gesteld met betrekking tot het verlenen van een 

vergunning voor ontgrondingen, die grote consequenties hebben voor het landschap en 

erosiebevorderend kunnen werken. Gezien de impact van ontgrondingen op de eilanden 

voor de natuur is een voorhangprocedure wenselijk. 

Met algemene stemmen aangenomen  

 

Artikel 7.1 

12 (Ortega-Martijn)  

In artikel 7.1, vijfde lid, onder b, wordt de mogelijkheid geboden voor een ontheffing van 

de MER-plicht indien de activiteit naar het oordeel van Onze Minister in het algemeen 

belang onverwijld moet worden uitgevoerd. In het Europese deel van Nederland wordt een 
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dergelijk besluit genomen na een gemotiveerd verzoek. Er is in voorliggend wetsvoorstel 

gezien de beperkte aantal relevante activiteiten gekozen voor een minder formele aanpak 

te weten een ambtshalve besluit van Onze Minister. Hierdoor ontbreekt echter ook de 

gewenste eis voor motivering. Dit amendement regelt dat bij een besluit tot ontheffing van 

de MER-plicht aan een beperkte set criteria moet worden voldaan, waarbij aansluiting 

wordt gezocht bij de Wet milieubeheer. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 
Artikelen 8.6 en 11.16 

10 (Ortega-Martijn)  

Dit amendement regelt een voorhangprocedure voor het Besluit risico’s zware ongevallen 

BES. Aangezien dit besluiteen vereenvoudigde vorm krijgt ten opzichte van het Besluit 

risico’s zware ongevallen 1999 dat in het Europese deel van Nederland geldt, en het gaat 

om grote risico’s voor het milieu en de externe veiligheid onder meer van de olieterminals 

op Bonaire en Sint-Eustatius ligt het voor de hand dat de Kamer wordt betrokken bij de 

keuzes voor aan te brengen vereenvoudigingen. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

Artikel 9.2 

11 (Ortega-Martijn)  

Dit amendement regelt, analoog aan artikel 9.2.1.3 van de Wet milieubeheer, een 

informatieplicht ten aanzien van stoffen, preparaten en genetisch gemodificeerde 

organismen. In voorliggend wetsvoorstel is een algemene zorgplicht opgenomen en is de 
administratieplicht uit artikel 9.2.1.4 van de Wet milieubeheer overgenomen. De 

informatieplicht uit de Wet milieubeheer is echter niet overgenomen. Er is overigens in 

Nederland nog geen algemene maatregel van bestuur opgesteld conform artikel 9.2.1.3, 

tweede lid, van de Wet milieubeheer, maar de algemene informatieplicht uit het eerste lid 

van dit artikel geldt wel. Het is wenselijk dat parallel hieraan voor de BES-eilanden ook de 

informatieplicht expliciet wordt geregeld in voorliggend wetsvoorstel. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie, CDA en 

PVV  

 

 
Moties 
 
13 (Lucassen) over vrije vestiging van Nederlanders  

Ingetrokken 

 
14 (Ortega-Martijn) over milieuwet- en regelgeving 

Ingetrokken 

 


