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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
26219      Regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen en met 

betrekking tot met de mijnbouw verwante activiteiten (Mijnbouwwet) 
 

 
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 9 april 2002 met algemene 
stemmen aangenomen. 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 10 
20 (Witteveen-Hevigna) 
Door de toevoeging van maatschappelijke verantwoordelijkheidszin staat buiten twijfel dat 
ook die norm een criterium is. Het gaat om een precisering die geen beperking inhoudt. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie 
 
 
Artikel 16a 
77 (Atsma en Witteveen-Hevinga) 
Mijnbouwactiviteiten hebben belangrijke gevolgen voor de omgeving waarin zij plaatsvinden. 
Hierbij kan worden gedacht aan ruimtelijke ordeningsaspecten en milieugevolgen (zoals 
bodembeweging). Vanwege de implicaties die mijnbouwactiviteiten hebben voor de 
omgeving is het wenselijk dat gedeputeerde staten van de betrokken provincie waarover 
de mijnbouwactiviteiten zich uitstrekken advies kunnen uitbrengen over een ingediende 
aanvraag voor een mijnbouwvergunning 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA en SGP 
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Artikel 19 
34 (Atsma) 
Uit een oogpunt van planmatig beheer van delfstofwinning is het wenselijk dat de minister 
ambtshalve of op verzoek van een houder van een vergunning kan besluiten tot splitsing dan 
wel samenvoegen van een vergunning. Bij het gebruik van deze bevoegdheid dient uiteraard 
met bestaande rechten van houders van een vergunning rekening te worden gehouden. Uit een 
oogpunt van rechtszekerheid wordt bepaald dat bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur in ieder geval wordt vastgelegd welke procedures en criteria worden gehanteerd bij 
toepassing van de bevoegdheid tot het splitsen en voegen van vergunningen. 
Aangenomen. Tegen: SP 
 
 
Artikelen 20-23, 32-33 en 139 
36→70 (Atsma) 
Dit artikel heeft betrekking op gevallen waarbij een vergunning anders dan door overdracht 
overgaat op een ander persoon. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een juridische fusie of 
splitsing van een rechtspersoon. In al deze gevallen gaat de vergunning over aan een andere 
juridische entiteit dan waaraan de vergunning oorspronkelijk is verleend. In verband met de 
op de houder van een vergunning rustende verplichtingen is het wenselijk dat de Minister 
vooraf nagaat of de juridische entiteit die houder van de vergunning wordt in staat is deze 
verplichtingen na te leven. Instemming van de Minister is een constitutief vereiste voor 
overgang van de vergunning. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en CDA 
 
 
Artikel 34b 
38→71→87 (Atsma en Witteveen-Hevinga) 
Deze regeling verplicht de Minister voorafgaand aan het geven van instemming aan een 
winningsplan advies in te winnen bij de Technische commissie bodembeweging. Dit advies 
heeft betrekking op de te verwachten bodembeweging, de maatregelen om bodembeweging 
zoveel mogelijk te beperken en de door de Minister te nemen beslissing om af te zien van een 
in het winningsplan op te nemen beschrijving van bodembeweging en daarmee verband 
houdende maatregelen om bodembeweging te beperken. Advisering van de Technische 
commissie bodembeweging draagt bij aan een zorgvuldige besluitvorming door de Minister 
waar het gaat om het verlenen van instemming met winningsplannen. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en CDA 
 
 
Artikel 36 
23→85 (Witteveen-Hevinga en Atsma) 
De verplichting tot het verrichten van metingen wordt verlengd tot een periode van 30 jaar.  
Aangenomen.  Voor: SP, GroenLinks, PvdA en CDA 
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Artikel 44 
35 (Atsma) 
In het kader van het door Nederland ondertekende (herziene) Verdrag van Valetta moeten 
historische en oudheidkundige vondsten worden beschermd. Op en in de zeebodem bevinden 
zich tal van historische en oudheidkundige vondsten, zoals oude scheepswrakken, die moeten 
worden beschermd. In verband met een doelmatige bescherming dienen bepaalde gebieden 
waarin historische en oudheidkundige vondsten zijn aangetoond dan wel redelijkerwijs 
kunnen worden vermoed te kunnen worden gesloten voor mijnbouwactiviteiten. Ook andere 
wetenschappelijke vondsten moeten worden beschermd, hetgeen reden is deze regeling 
ook van toepassing te verklaren op deze vondsten. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie 
 
 
Artikelen 46-46a en 104 
24→40→62→74→88 (Witteveen-Hevinga c.s.) 
Dit amendement strekt ertoe de huidige situatie met betrekking tot de regelgeving van en het 
toezicht op de winning van kalksteen en het gebruik voor andere doeleinden van 
kalksteengroeven in Zuid-Limburg te handhaven. Onder het gebruik van ondergrondse 
werken voor andere doeleinden wordt verstaan dat ruimten die door de winning van kalksteen 
zijn ontstaan gebruikt worden voor andere activiteiten, zoals toeristische attracties. Om de 
veiligheid van de gebruikers van de ondergrondse werken met het oog op instorting te 
verzekeren worden bij algemene maatregel van bestuur nadere regels opgesteld. 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
Artikel 48a 
80→83 (Van Walsem) 
Met het invoegen van dit artikel 48a wordt, gezien het belang van een stabiel en voorspelbaar 
mijnbouwklimaat, het bestaande systeem van artikel 18 van de Mijnbouwwet Continentaal 
Plat gecontinueerd. Dit houdt in dat financiële voorschriften alleen op verzoek van de 
mijnbouwondernemingen aangepast kunnen worden aan nadien gewijzigde voorwaarden.  
Voor wijziging van tarieven oppervlakterecht als gevolg van jaarlijkse indexering geldt geen 
eerbiedigende werking voor bestaande vergunningen; daarom is artikel 51, derde lid 
uitgezonderd. Wijziging in grondslag Vpb moet te allen tijde automatisch doorwerken in 
grondslag winstaandeel om te voorkomen dat grondslagen gaan uiteenlopen; daarom is artikel 
61, eerste lid, uitgezonderd. In geval van wijziging in genoemde paragrafen kan bestaande 
vergunninghouder kiezen voor óf integrale toepassing van de gewijzigde paragrafen óf 
handhaving van zijn bestaande regime. Verzoeken dienen te worden getoetst aan 
verenigbaarheid met het algemeen belang, conform huidige toets bij artikel 18.   
Aangenomen. Voor: GroenLinks, PvdA, D66, VVD en CDA 
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Artikel 87 
68 (Blaauw) 
Het geschrapte artikel voegt niets toe aan het aansprakelijkheidsregime van artikel 6:162 van 
het Burgerlijk Wetboek en kan daarom achterwege blijven. 
Aangenomen. Voor: PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP 
 
 
Diverse artikelen 
64→90 (Witteveen-Hevinga enVan Walsem) 
Dit amendement beoogt het instellen van een onbeperkt werkend collectief bedrijvenfonds. 
Daarmee wordt het mogelijk gemaakt dat burgers die schade ondervinden van 
mijnbouwactiviteiten binnen bepaalde voorwaarden direkt na het indienen van een 
adviesaanvraag van de Tcbb een voorschot kunnen verkrijgen voor de vergoeding van 
eventueel geleden schade. Een definitieve afrekening vindt plaats op basis van het advies van 
de Tcbb met betrekking tot het causale verband tussen de schade, de bodembeweging en 
mijnbouwactiviteiten en met betrekking tot de hoogte van het schadebedrag.  
 Hiermee wordt voorkomen dat diegene die schade ondervindt gedurende het proces van 
onderzoek en advisering met eigen middelen de schade moet financieren. Tenslotte is hiermee 
voorzien in een schadevergoeding in het geval de betrokken mijnbouwondernemer failliet is 
verklaard 
Aangenomen.  Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en CDA 
 
 
Artikelen 99 e en 139 
51→65 
De Technische commissie bodembescherming is bevoegd van een mijnbouwondernemer de 
informatie te vorderen die zij nodig acht voor een goede vervulling van haar taken. De 
mijnbouwondernemer is verplicht deze informatie te verstrekken. Indien de commissie 
informatie heeft verkregen in het kader van een adviesprocedure op grond van artikel 
98, eerste lid, onderdeel d, moet zij de informatie doorgeven aan de adviesaanvrager, tenzij 
sprake is van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Dit houdt verband met het contradictoire 
karakter van deze procedure. Het begrip «inlichtingen» moet ruim worden opgevat en kan 
mede betrekking hebben op bewerkte gegevens. 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
Artikel 102a 
29→69→76→89 
Het amendement beoogt het aardgasactiviteitenplan een wettelijke basis te geven. Hiermee 
kan het betreffende artikel 58 in de Gaswet vervallen. Het aardgasactiviteitenplan is bedoeld 
als toetsingskader voor nieuwe winningsplannen en als verslagmodule voor reeds in werking 
zijnde winningsplannen, uit te geven concessies en goed te keuren winningsplannen en 
winningsscenario's.  Met het aardgasactiviteitenplan wordt samen met de winningsplannen 
een zo volledig mogelijk beeld geschetst van de activiteiten in Nederland op het gebied van 
aardgas. 
Aangenomen. Tegen: ChristenUnie 
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Artikel 136a 
30→86 (Witteveen-Hevinga en Atsma) 
Het amendement beoogt de verjaringstermijn van 30 jaar voor de aansprakelijkheid mbt 
gevaarlijke stoffen van artikel 6:175 BW ook van toepassing te doen zijn op 
mijnbouwactiviteiten. Artikel 177, eerste lid, onder a, van Boek 6, van het Burgerlijk 
Wetboek regelt de aansprakelijkheid voor een zogenoemde blow-out. Van een sluipende 
verontreiniging is daarvan geen sprake. Bovendien is de eventuele ontstane schade op 
eenvoudige wijze te herleiden tot de desbetreffende blow-out. Om die reden is de 
verjaringstermijn van 30 jaar voor aansprakelijkheid beperkt tot schade die ontstaan is door 
beweging van de bodem. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP 
 
Artikel 137 onderdeel B 
53→66 (Blaauw) 
Het begrip «mijnbouwwerk» wordt in een algemene maatregel van bestuur gebaseerd op 
artikel 1, onderdeel n, nader uitgewerkt. De reikwijdte van dit begrip kan derhalve door 
wijziging van die algemene maatregel van bestuur worden verruimd dan wel beperkt. Dit 
amendement stelt buiten twijfel dat het begrip «mijnbouwwerk» in artikel 6:177 van het 
Burgerlijk Wetboek dezelfde betekenis heeft als daaraan in de Mijnbouwwet toegekend is. 
Aangenomen. Tegen: GroenLinks 
 
Artikel 142 onderdeel A 
32→75 (Witteveen-Hevinga en Atsma) 
Het amendement strekt ertoe te voorkomen dat vooruitlopend op de discussie over de 
toekomst van de Wet milieubeheer wijzigingen worden aangebracht in de huidige 
bevoegdheidsverdelingen. Gedeputeerde staten blijven het bevoegd gezag over opslag van 
afvalstoffen of gevaarlijke stoffen in ondergronds gelegen mijnbouwwerken. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, CDA en SGP 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 137b 
5 (Van Walsem en Augusteijn-Esser) 
Het wetsvoorstel voert een risicoaansprakelijkheid in voor beweging van de bodem; in artikel 
137 wordt daartoe artikel 6:177 van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. Om tot 
aansprakelijkheid te komen moet wel worden vastgesteld dat schade is ontstaan door 
bodembeweging als gevolg van de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk. Uit het 
wetsvoorstel en het overige recht terzake vloeit voort dat de benadeelde heeft aan te tonen 
dat de schade door de mijnbouwactiviteiten is veroorzaakt. Dit amendement strekt ertoe de 
bewijslast om te keren: de exploitant moet aantonen dat de schade niet door hem is 
veroorzaakt. Wanneer schade ontstaat die het gevolg van bodembeweging zou kunnen zijn, 
behoeft de schadevergoeding eisende partij slechts de omvang van de schade aan te tonen. 
Deze bewijslastverdeling gaat ingevolge dit amendement ook gelden voor de bepaling 
betreffende de uitstroom van delfstoffen die in 1994 in artikel 6:177 van het Burgerlijk 
Wetboek werd opgenomen. 
Ingetrokken 
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Artikelen 7, 10-11, 16 en 33 
9 (Augusteijn-Esser en Van Walsem) 
Het amendement beoogt artikel 7, dat bij de nota van wijziging (stuk nr. 8) is vervallen, 
opnieuw in te voeren, met dien verstande dat de ministeriële regeling gekoppeld aan een 
voorstel van wet wordt vervangen door een algemene maatregel van bestuur. De 
Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet milieubeheer zijn uitsluitend van toepassing op het 
Nederlands territoir (het land en de Noordzee tot 12 zeemijl uit de kust). Het gebied vanaf de 
twaalfde zeemijl tot aan de grens van het Nederlandse deel van het continentaal plat valt enkel 
onder de Mijnbouwwet. Na het vervallen van artikel 7 in de nieuwe Mijnbouwwet is er geen 
mogelijkheid om het gebied, ter bescherming van het milieu, te vrijwaren van 
mijnbouwactiviteiten. 
Ingetrokken 
 
Artikel 99 
18 (Van Walsem) 
Het amendement neemt het criterium van onafhankelijkheid in de wet op als grond waarop 
leden van de TCBB worden benoemd. Dit waarborgt de objectiviteit van de Commissie, 
ondersteunt de rol van de Commissie als adviseur op afstand en doet de schijn van mogelijke 
belangenverstrengeling van de leden teniet. 
Ingetrokken 
 
 
Artikel 11a 
21 (Witteveen-Hevinga) 
Dit amendement beoogt het afwegingskader van de Habitatrichtlijn op te nemen in de 
Mijnbouwwet, totdat hoofdstuk III van de Natuurbeschermingswet in werking treedt. 
Ingetrokken 
 
 
Artikel 49 
25 (Witteveen-Hevinga) 
Dit amendement beoogt de onlogische situatie op te heffen dat voor het aanhouden van 
winningsvergunningen op land en op zee, en voor het aanhouden van 
opsporingsvergunningen op zee oppervlakterecht verschuldigd is, en voor het aanhouden van 
een opsporingsvergunning op land niet. De heffing van oppervlakterecht voor 
opsporingsvergunningen op land zal een betere benutting van de vergunning in de hand 
werken. 
Ingetrokken 
 
 
Artikel 67 
26 (Witteveen-Hevinga) 
Dit amendement beoogt de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Financiën tot 
uitdrukking te brengen voor het aanleveren van de benodigde gegevens, daarbij aansluitend 
op de positie van de minister in de WTK en de WCK. 
Ingetrokken 
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Artikel 98 
27 (Witteveen-Hevinga) 
Dit amendement beoogt de TCBB publieke rechtspersoonlijkheid te geven, zodat de TCBB 
opgevat kan worden als een bestuursorgaan in de zin van de Awb. Hiermee staat het intern en 
extern klachtrecht open voor de burger. 
Ingetrokken 
 
 
Artikel 44 
33 (Witteveen-Hevinga c.s.) 
Dit amendement strekt ertoe het ontwerp-Mijnbouwbesluit eerst voor te hangen bij de Staten-
Generaal. 
Ingetrokken 
 
 
Artikelen 34aa, 98 en 148a 
37 (Atsma) 
Delfstoffenwinning is van groot belang voor de Nederlandse Staat. Vanwege dit algemene 
belang moeten personen op grond van deze wet mijnbouwactiviteit en gedogen. Het is 
onredelijk van personen die mijnbouwactiviteiten moeten gedogen te verlangen dat zij schade 
ten gevolge van mijnbouwactiviteiten zelf zouden moeten dragen. Evenmin is het redelijk van 
deze personen te verwachten dat zij moeizame, tijdrovende en veelal kostbare juridische 
procedures moeten doorlopen om de door mijnbouwactiviteiten veroorzaakte schade op de 
mijnbouwbedrijven te verhalen. De voorgestelde regeling maakt het personen die schade 
leiden ten gevolge van mijnbouwactiviteiten mogelijk op eenvoudige wijze de door 
mijnbouwactiviteiten veroorzaakte schade bij de overheid te verhalen. Het door de 
Technische commissie bodembeweging uit te brengen advies waarborgt een objectieve 
beoordeling van een ingediende aanvraag om schadevergoeding. 
Ingetrokken 
 
 
Artikel 22 
42 (Poppe) 
Een vergunning voor opsporing en winning op grond van de Mijnbouwwet dient ook 
ingetrokken te kunnen worden na herhaaldelijke, ernstige overtredingen van een bijbehorende 
vergunning op grond van de Wet Milieubeheer. Aangezien het een «kan»-bepaling betreft, 
kan de minister bij een besluit inzake intrekking rekening houden met de zwaarte van de 
overtredingen. De redactie van de intrekkingsgrond sluit aan bij de formulering die hiervoor 
gebruikt is in artikel 21 van de Mijnbouwwet continentaal plat. 
Ingetrokken 
 
 
Artikel 35 
44→59 (Poppe) 
Het amendement beoogt om ondubbelzinnig vast te leggen dat onder de bescherming van het 
milieu als weigeringsgrond mede dient te worden verstaan: de bescherming van de natuur. 
Ingetrokken 
 



8 / 12 

Artikelen 10, 25 en 28 
45 (Blaauw) 
Met de verlening van vergunningen zijn voor de betrokkenen grote belangen gemoeid. Uit een 
oogpunt van rechtszekerheid is het wenselijk te voorzien in een regeling bij algemene 
maatregel van bestuur, waarvan de totstandkoming met meer waarborgen is omkleed dan een 
ministeriële regeling. 
Ingetrokken 
 
Artikel 12 
46 (Blaauw) 
Dit artikel stelt buiten twijfel in hoeverre de houder van een winningsvergunning 
aanspraak kan maken op nog te winnen respectievelijk gewonnen delfstoffen. Duidelijkheid 
omtrent de rechten van een vergunninghouder op delfstoffen draagt bij aan het voorkomen 
van een ondoelmatige winning. Tevens bevat het artikel een waarborg voor de houder van een 
winningsvergunning dat zijn aanspraken op delfstoffen niet door de winning van een andere 
houder van een winningsvergunning wordt beperkt. 
Ingetrokken 
 
Artikelen 14, 18, 47-86, 112, 114, 122, 123-126 en 132 
47 (Blaauw) 
Het thans in de mijnwetgeving verankerde systeem van financiële afdrachten geeft een 
vergunninghouder een afdwingbaar recht op een «redelijke beloning». Dit uitgangspunt ligt 
ten grondslag aan artikel 18 van de Mijnwet continentaal plat. Met de voorgestelde regeling 
wordt dit systeem ook in de Mijnbouwwet gehandhaafd. Hiermee heeft de vergunninghouder 
ook naar de toekomst toe de zekerheid dat winning van delfstoffen rendabel kan geschieden. 
Dit systeem draagt bij aan een aantrekkelijk mijnbouwklimaat, hetgeen aansluit bij de 
doelstelling van een optimale winning van delfstoffen. 
Ingetrokken 
 
 
Artikel 34a 
48 (Blaauw) 
Een optimale winning van delfstoffen vereist dat elk voorkomen dat zich bevindt in een 
winningsvergunning ook daadwerkelijk wordt ontgonnen. De vergunninghouder wordt 
daarom verplicht per delfstoffenvoorkomen een winningsplan in te dienen. Met de 
voorgestelde bepaling wordt de ontginningsplicht aangescherpt. 
Ingetrokken 
 
 
Diverse artikelen 
49 (Blaauw) 
Voor een voortzetting van het succesvolle kleine veldenbeleid in de toekomst is aanpassing 
noodzakelijk. De liberalisering van de gasmarkt, de veranderende rol van Gasunie en het 
verlies op termijn van een gegarandeerde afzetmarkt, thans nog bestaande uit beschermde 
afnemers, dwingen tot herziening van het kleine veldenbeleid. De voorgestelde regeling 
voorziet in een systeem waarbij kleine veldenproducenten op termijn zelf hun gas moeten 
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verkopen aan marktpartijen, doch met behoud van een aantal voorzieningen die hun in staat 
stelt tegen concurrerende voorwaarden het geproduceerde gas aan marktpartijen, zoals 
handelaren en gasverbruikers te verkopen. In verband met het nationale belang gemoeid met 
de winning van gas uit kleine velden is een uitdrukkelijke rol aan de Minister toegekend. 
Ingetrokken 
 
Artikel 88 
50 (Blaauw) 
Artikel 88 biedt een grondslag om regels te stellen met betrekking tot opslagvergunningen en 
andere vergunningen voor de winning van delfstoffen, voor zover deze geen betrekking 
hebben op de winning van koolwaterstoffen (bijvoorbeeld zout). Een optimale winning van 
delfstoffen, waaronder zout, en het optimaal benutten van de ondergrond is van belang voor 
de Staat in verband met werkgelegenheid, inkomsten voor de Staat en de economische 
concurrentiepositie van Nederland. In dit laatste kan in het bijzonder worden gedacht aan de 
ontwikkeling van ondergrondse gasopslag. Tot op heden is gasopslag voor handelsdoeleinden 
in Nederland beperkt tot een drietal locaties (Grijpskerk, Norg en Alkmaar). Het financiële 
regime bepaald in belangrijke mate de mogelijkheden voor de ontwikkeling van deze 
economische activiteiten. Dit belang in overweging nemende is parlementaire betrokkenheid 
bij het vaststellen van het financiële afdrachtenregime gewenst. Het verplichte advies van de 
Mijnraad draagt bij aan een zorgvuldige besluitvorming.  
Ingetrokken 
 
 
Artikel 106 
52 (Blaauw)  
Met de invoering van de Mijnbouwwet wordt het systeem van integrale wetgeving voor de 
mijnbouwsector verlaten. Dit betekent dat algemeen geldende wetgeving, zoals de Wet 
milieubeheer, de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet, ook gaat gelden voor de 
mijnbouwsector. Met de voorgestelde regeling wordt wettelijk verankerd dat het toezicht op 
basis van deze algemeen geldende wetten wordt opgedragen aan ambtenaren van het 
Staatstoezicht op de mijnen. 
Ingetrokken 
 
Artikel 148a 
54 (Blaauw) 
Toegang tot de gasmarkt vergt toegang tot gastransportnetten onder redelijke voorwaarden. 
Het stellen van niet redelijke voorwaarden vormt een belemmering voor netgebruikers, 
waartoe ook producenten moeten worden gerekend, om de vrije gasmarkt te betreden. De 
onderhavige regeling voorziet er in dat netgebruikers, zoals producenten, handelaren en 
afnemers, op basis van redelijke voorwaarden toegang kunnen krijgen tot gastransportnetten. 
Het bevorderen van een goed functionerende gasmarkt door het opheffen van belemmeringen 
voor toegang tot gasnetten dan wel het voorkomen daarvan voor nieuwe marktpartijen 
draagt bij aan de instandhouding van een afzetmarkt voor in Nederland of op het aan 
Nederland toekomende deel van het continentaal plat gewonnen gas. 
Ingetrokken 
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Artikel 34c 
22→61 (Witteveen-Hevinga) 
Het amendement beoogt de mogelijkheid om een winningsplicht op te leggen voor een 
bepaald gasveld of meerdere gasvelden in een vergunningsgebied. 
Ingetrokken 
 
 
Artikel 98 
28→63 (Witteveen-Hevinga) 
Dit amendement strekt ertoe de Minister te verplichten over een bij hem ingediend 
winningsplan advies te vragen aan de Tcbb over het aspect van bodembeweging zodat van 
tevoren al eventuele bodembewegingen in beeld kunnen worden gebracht. 
Ingetrokken 
 
 
Artikel 44 
39→72 (Atsma) 
Vanwege de grote maatschappelijke en economische belangen die zijn gemoeid met de bij het 
Mijnbouwbesluit te stellen regels wordt de mogelijkheid geopend voor belanghebbenden hun 
reactie te geven op de voorgenomen inhoud van de algemene maatregel van bestuur. De aard 
van de te regelen onderwerpen, die onder meer betrekking hebben op milieuaspecten, 
rechtvaardigt parlementaire betrokkenheid. Overleg tussen Minister en parlement kan 
resulteren in aanpassing van de vast te stellen algemene maatregel van bestuur. Daarbij kan de 
behoefte bestaan bij algemene maatregel van bestuur de Minister bepaalde bevoegdheden 
toe te kennen in verband met een goede uitvoering van deze wet. Hierbij kan onder meer 
worden gedacht aan bevoegdheden tot goedkeuring van bepaalde plannen of de mogelijkheid 
ontheffing te verlenen van bepaalde technische eisen. 
Ingetrokken 
 
 
Artikel 7 
19→60→78 (Witteveen-Hevinga) 
Dit amendement strekt ertoe dat opnieuw wordt voorzien in een regeling om bepaalde 
gebieden te sluiten voor mijnbouwartikelen. In tegenstelling tot het eerder vervallen artikel 7, 
kan bij het sluiten van gebieden worden volstaan met een daartoe strekkende algemene 
maatregel van bestuur. 
Ingetrokken 
 
 
Artikel 62 
79 (Van Walsem) 
Met de wijziging van artikel 62 lid 1 wordt het winstaandeel niet slechts inhoudelijk maar ook 
qua tarief gekoppeld aan de vennootschapsbelasting. 
Ingetrokken 
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Artikel 22 
73 (Atsma) 
In verband met een planmatig beheer van delfstoffen worden houders van een 
winningsvergunning verplicht delfstoffen te ontginnen. Intrekking van een 
winningsvergunning is slechts mogelijk voor zover het planmatig beheer van delfstoffen zich 
hiertegen niet verzet. Met de voorgestelde regeling wordt aangegeven dat het belang van een 
planmatig beheer van delfstoffen zich niet langer tegen intrekking verzet, wanneer zich 
binnen het in vergunning gegeven gebied niet langer economisch winbare delfstoffen 
bevinden. Deze regeling past in het systeem van de Mijnbouwwet, dat immers is gericht op 
ontginning van economisch winbare delfstoffen (zie artikel 9 Mijnbouwwet). Met deze 
regeling wordt invulling gegeven aan een aantrekkelijk mijnbouwklimaat, hetgeen 
bijdraagt aan een optimale winning van delfstoffen. 
Verworpen.  Voor: GroenLinks en CDA 
 
 
Artikel 28 
43 (Poppe) 
Ook overwegingen van goed milieubeheer worden door deze aanvulling weigeringsgrond 
voor een opslagvergunning op grond van de Mijnbouwwet. Hierdoor wordt voorkomen dat de 
situatie kan ontstaan dat, nadat een vergunning op grond van de Mijnbouwwet is afgegeven, 
pas bij de aanvraag van een vergunning op basis van de Wet Milieubeheer blijkt dat een 
opslagvergunning fundamenteel strijdig is met een goed milieubeheer. 
Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 
 
 
Artikelen 97a, 99 e-g en 100a 
67→82→84 (Blaauw) 
Dit amendement verzekert dat een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon 
die schade heeft geleden door bodembeweging ten gevolge van mijnbouwactiviteiten zijn 
schade vergoed krijgt als de mijnbouwondernemer niet meer bestaat, dan wel door een 
faillissement, een surséance van betaling of een schuldsanering buiten staat is om te betalen. 
Publiekrechtelijke rechtspersonen, als provincies, gemeenten en waterschappen, vallen dus 
niet onder de reikwijdte van het amendement. De betreffende persoon kan zich in dat geval 
met een verzoek om schadevergoeding tot de staat wenden. Het verzoek wordt in beginsel 
toegewezen als hij een advies van de Tcbb of een onherroepelijke rechterlijke uitspraak 
overlegt, waarin het causaal verband tussen de schade en de mijnbouwactiviteiten wordt 
vastgesteld. Indien de staat de schade heeft vergoed, kan zij regres nemen op de 
mijnbouwonderneming, als die nog bestaat, of op diens rechtsopvolger. 
Vervallen 
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Diverse artikelen 
58 (Poppe) 
Het amendement beoogt de verantwoordelijkheid voor de uitwerking van regelgeving op 
milieugebied voortvloeiend uit de mijnbouwwet, alsmede voor de vergunningverlening en 
handhaving te leggen bij de ministers van VROM en EZ gezamenlijk. Voor de uitwerking van 
de regelgeving en de belangrijkste milieuvergunning is hierbij gekozen voor de gezamenlijke 
ondertekening door beide bewindspersonen, voor de overige vergunningen en de handhaving 
voor de lichtere constructie «in overleg met». 
Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 
 
 
Artikel 98 
41 (Atsma) 
Voor een goede oordeelsvorming omtrent bodembeweging als gevolg van 
mijnbouwactiviteiten is het wenselijk dat de beleidsmakende instanties beschikken over 
advies van de Technische commissie bodembeweging. Vanwege de maatschappelijke 
belangstelling voor bodembeweging als gevolg van mijnbouwactiviteiten is het wenselijk te 
voorzien in openbaarmaking van door de Tccb uitgebrachte adviezen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en CDA 
 
 
Artikel 137 onderdeel B 
31 (Witteveen-Hevinga) 
Dit amendement beoogt de bewijslast bij schade door mijnbouwactiviteiten, neer te leggen bij 
de mijnbouwmaatschappij. Ook wordt voorzien in een informatieverplichting voor de diverse 
betrokkenen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA 
 
 
MOTIES 
 
55 (Van Walsem)  inzake overleg met gemeenten over compenserende voorzieningen i.v.m. 
veilig secundair gebruik mergelgrotten 
Ingetrokken 
 
81 (Blaauw) over het kleineveldenbeleid 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
91 (Witteveen-Hevinga c.s.) over het voorleggen van het eerste Mijnbouwbesluit aan de 
Kamer 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 


