
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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 Den Haag, 1 april 2004 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Milieu 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
 
28835  Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en enige 

andere wetten (Wet uitvoering Verdrag van Aarhus) 
 

 
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 31 maart 2004 met 
algemene stemmen aangenomen.  
 
 
 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel II onderdelen D en E 
9 (Krom/Spies)  
Onderdeel I geeft bestuursorganen de mogelijkheid om zich ervan te vergewissen aan wie 
informatie wordt verstrekt, in het bijzonder in die gevallen waarin informatie wordt gevraagd 
die betrekking heeft op de uitzonderingsgevallen zoals vermeld in artikel 10 van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur. Zulks mede naar aanleiding van de ontwikkelingen sinds 11 
september 2001. 
Onderdeel II beoogt te voorkomen dat volgens de huidige rechtspraktijk in een aparte 
procedure schorsende werking moet worden aangevraagd op het besluit van een 
bestuursorgaan. Schorsende werking is daartoe de meest geëigende en bij de huidige 
(proces)praktijk aansluitende oplossing. 
Ingetrokken 
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Artikel I onderdeel H 
7→8 (Samson en Van der Ham) 
Een inwoner van Nederland moet in staat zijn met behulp van zijn of haar postcode via 
internet een overzicht te krijgen van de milieusituatie in zijn of haar omgeving, de bedrijven 
die er opereren en de gezondheids- en veiligheidsrisico’s die er optreden. Via hetzelfde 
systeem kan bovendien actief informatie worden aangeboden over op handen zijnde 
wijzigingen van vergunningen en bestemmingsplannen. In andere landen wordt dit al 
met succes toegepast en ook in Nederland is op kleine schaal ervaring opgedaan met het actief 
aanbieden van milieu-informatie via internet. Het oorspronkelijke wetsvoorstel regelt wel de 
openbaarheid van de gegevens, maar regelt niets over de presentatie van die gegevens. De 
openbaarheid heeft dan praktisch geen enkele betekenis voor burgers. Dit amendement zorgt 
ervoor dat het actief en overzichtelijk aanbieden van milieu-informatie een verplichting van 
de Minister wordt. Een belangrijke reden om dit in de Wet Milieubeheer te regelen is dat de 
informatie gestandaardiseerd en eenduidig wordt aangeboden, en voorkomt dat gemeentes en 
provincies ieder op eigen wijze het aanbieden van informatie vormgeven. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 
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