
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 16 februari 2007 

 

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

voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

 

30578  Wijziging van de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet 

milieubeheer in verband met de introductie van zorgplichten van gemeenten voor 

het afvloeiend hemelwater en het grondwater, alsmede verduidelijking van de 

zorgplicht voor het afvalwater, en aanpassing van het bijbehorende 

bekostigingsinstrument (verankering en bekostiging van gemeentelijke 

watertaken) 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 15 februari 2007 met 

algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel III, onderdeel B 

9 (Jansen) 

De jaarlijkse kosten voor huishoudens in verband met rioolrechten liggen in dezelfde orde van 

grootte als die voor de levering van drinkwater. 

In het wetsontwerp 30 895 Drinkwaterwet is een verplichte benchmark geregeld, om daarmee 

de kosteneffectiviteit van de publieke drinkwatersector te verbeteren. 

Het amendement maakt het mogelijk om voor de gemeentelijke watertaken, op grond van 

vergelijkbare argumenten, zo nodig een verplichte benchmark op te leggen. Dit biedt 

gemeenten de ruimte voor het uitbouwen van de benchmark die nu op basis van vrijwilligheid 

wordt uitgevoerd. Een verplichte benchmark komt pas in beeld indien de bestaande vrijwillige 

aanpak onvoldoende effect resulteert.  

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie en SGP 
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Artikel III, onderdeel D, 

8 (Van Heugten c.s.) 

Dit amendement beoogt het mogelijk te maken dat bedrijven die op een voor hen doelmatige 

en kostenefficiënte manier hun biologisch afbreekbaar afvalwater zelf willen zuiveren of op 

een alternatieve manier verwerken, niet door de vergunningverlener gehouden zijn om het 

betreffende afvalwater op basis van de voorkeursvolgorde aan een openbare 

rioolwaterzuiveringsinstallatie aan te bieden.  

Aangenomen. Tegen: PvdD 

 


