
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 

Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening 

 

 

 datum 23 september 2015 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33872 

Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering 

vergunningverlening, toezicht en handhaving) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 22 september 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. Het CDA, 

de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 

50PLUS, D66, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor.    

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel E, artikel 5.6, eerste lid   

16 (Çegerek en Remco Dijkstra) dat regelt dat de evaluatie eenmaal in de twee jaar 

plaatsvindt. 

 

De indieners beogen met dit amendement de tijd te verkorten tussen evaluaties van de 

doeltreffendheid van de kwaliteitscriteria (voor uitvoering en handhaving) waaraan de 

regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) moeten voldoen. In plaats van eenmaal per drie jaar 

wordt er eenmaal per twee jaar een evaluatie uitgevoerd. Dit geeft de mogelijkheid eerder 

in te grijpen en mogelijke problemen voor te zijn indien nodig. 

Aangenomen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, de PvdA, de PvdD en de SP. 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel X 

12 (Geurts) waarmee het voortbestaan van de drie bestaande netwerkomgevingsdiensten 

wordt geborgd. 

 

De indiener beoogt met dit amendement het voortbestaan van de organisatiewijze van de 

drie bestaande netwerk-omgevingsdiensten waarbij gemeentes en provincies zelf de ruimte 

hebben om deze in te richten te borgen. Eenduidigheid in het stelsel over de uitvoering van 

taken is belangrijker dan de vorm van de organisatie. De Regionale Uitvoeringsdienst 

Limburg Noord, de Regionale Uitvoeringsdienst Twente en de Regionale Uitvoeringsdienst 

IJsselland maken gebruik van de rechtspersoonlijkheid van een gastheer binnen de 

netwerk-RUD. Onafhankelijkheid is gewaarborgd door wijze waarop sturing is 

georganiseerd. De netwerk-omgevingsdiensten beschikken over een meerjarenbegroting 

met gelabelde gelden. Daarnaast zijn borgingsmechanisme opgenomen die de duurzame 

deelname van alle partijen garanderen. Dit is formeel en contractueel vastgelegd in een 

zware bestuursovereenkomst, waarmee de netwerk-RUD aan het rechtsverkeer kan 

deelnemen. 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de 

ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS en GroenLinks. 

 

 

Moties 

 

14 (Remco Dijkstra en Cegerek) over evaluatie van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht. 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

15 (Cegerek en Remco Dijkstra) over een uniform stelsel van omgevingsdiensten. 

Aangenomen. Voor: de VVD, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, 

D66, de PvdA, de PvdD en de SP. 

 

 


