
 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 1 november met algemene 
stemmen aangenomen. 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

Artikel I, onderdeel U, punt 6, artikel 7.10, vijfde lid, onderdeel a 
10 (Spies en De Krom) 
Dit amendement heeft als doel het voorkomen dat voor een globaal totaalplan, dat een lange 
(bijvoorbeeld meer dan 10-jarige) implementatietermijn heeft, gedetailleerde informatie en 
onderbouwing wordt geëist die vanwege het globale karakter niet te geven is. 
Aangenomen met algemene stemmen 

Artikel I, onderdeel W, artikel 7.11b 
12 → 14H (Spies en De Krom) 
Dit amendement heeft tot doel om te komen tot een omschrijving van de informatiebehoefte 
voor de beoordeling van het plan die zich richt op datgene wat relevant is voor het plan. 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

Den Haag, 2 november 2005

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Milieu 

29811 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering van 
richtlijn nr. 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de 
gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's (PbEG 
L 197) (milieu-effectrapportage plannen)

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.  

"



Slechts voor relevante milieufactoren dient relevant, dus niet uitputtend, (milieu)onderzoek 
plaats te vinden. 
Aangenomen. Voor: SP 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

Artikel 7.11b 
Artikel 7.11c, tweede lid 
11 → 13 (Samsom) 
De wijziging van artikel 7.11b houdt in dat de Commissie voor de milieu-effectrapportage een 
bijdrage kan leveren aan het vaststellen van de noodzakelijke milieu-informatie voor het plan. 
Hierdoor wordt voorkomen dat een te groot aantal zaken, waaronder voor de besluitvorming 
niet relevante informatie, wordt onderzocht of dat belangrijke zaken juist niet worden 
meegenomen in de besluitvorming. Als de Commissie voor de milieu-effectrapportage tot de 
conclusie komt dat een advies niet nodig is, bijvoorbeeld omdat de reikwijdte van de 
rapportage al goed is vastgesteld, kan zij een inhoudelijk advies achterwege laten. 
Door de wijziging van artikel 7.11, tweede lid, wordt vastgelegd dat het bevoegd gezag moet 
aangeven of en welke stukken ter visie worden gelegd. Tevens kan bepaald worden wie 
zienswijzen over het voornemen kan indienen. Dit kan het brede publiek zijn, maar ook 
geselecteerde organisaties. Het is de bedoeling hiermee vast te leggen dat inspraak altijd 
geregeld wordt en dat de conclusie nooit kan luiden dat er geen inspraak nodig is. Deze 
bepaling maakt maatwerk mogelijk, doordat aangegeven moet worden voor wie er inspraak 
mogelijk is. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66 en ChristenUnie 

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.  


