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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, Waterstaat en Omgeving 

 

 

 

 datum 18 december 2018 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34864 

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen 

van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik 

van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 18 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. 

Voor: PvdA, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD. 

Tegen: GroenLinks, SP en PvdD. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel 1.1, onderdeel I 

8  9  10 (Van Eijs) over de directe of indirecte blootstelling 

 
Ook een indirecte verontreiniging, bijvoorbeeld via het grondwater, kan negatieve gevolgen 
hebben voor de gezondheid. Door het toevoegen van de verwijzing naar directe of indirecte 
verontreiniging, beoogt de indiener helder te maken dat ook een indirecte verontreiniging 
aanleiding kan vormen voor bevoegd gezag om het instrument van de toevalsvondst in te 
zetten. Door te formuleren wanneer er sprake is van een indirecte blootstelling geeft dat 

bevoegd gezag een concreet aanknopingspunt om in te grijpen. 
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 
SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD. 

 

 

 

 



 

 datum 18 december 2018 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel 3.1  

11 (Van Gerven) over oude gevallen die bewust niet zijn gesaneerd 
 
Dit amendement regelt dat het bevoegd gezag dat verantwoordelijk was voor het besluit 
om een geval van verontreiniging niet te saneren, verantwoordelijk blijft voor de sanering 
indien deze in de toekomst zou moeten plaatsvinden. Dit amendement dient om te 

voorkomen dat gemeenten opdraaien voor de kosten van saneringen die in het verleden 

door andere overheden niet zijn uitgevoerd en zorgt ervoor dat deze overheden 
verantwoordelijk blijven voor deze vervuiling onder het regime van de Wet 
bodembescherming. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS en FvD. 
 

 

Moties 

 

12  ..  (Smeulders en Kröger) over het beschermingsniveau van de bodemkwaliteit in 
lagere regelgeving 
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 
SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD. 

 

 
13 (Smeulders/Kröger) over het principe van "de vervuiler betaalt" ook als uitgangspunt in 
de Omgevingswet 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks,  PvdD, DENK, 50PLUS, D66,  SGP, CDA, 
ChristenUnie, PVV en FvD.  
 

14 (Smeulders/Kröger) over het waarborgen van de kwaliteit van het grond- en 
oppervlaktewater 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
15  ..  (Ronnes/Van Gerven) over informatie over bodemverontreiniging met prioriteit in 

de Basisregistratie Ondergrond opnemen 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
16 (Van Gerven) over een algehele saneringsplicht opnemen in instructieregels voor lagere 

overheden 

Aangehouden. 
 
 
17 (Van Gerven) over voldoende financiering bij gemeenten voor de aanpak van 
bodemvervuiling 
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS en  SGP. 


