
 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 15 februari 2007 
aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van SP stemde tegen. 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

Artikel I, onderdeel B 
9 (Donner c.s.) 
Het tweede lid schept de mogelijkheid voor decentrale bestuursorganen om af te wijken van 
landelijke regels. Het voorliggend amendement beoogt daaraan een boven- en ondergrens te 
stellen. De bovengrens wordt gevormd door de regels zoals vastgelegd in de in lid 1 
genoemde algemene maatregel van bestuur. 
De ondergrens wordt gevormd door de eis dat dit geen onaanvaardbare risico’s oplevert of een 
bedreiging vormt voor de functionele eigenschappen van water, bodem en lucht. Met deze 
boven- en ondergrens wordt in overeenstemming met de aanwijzing voor regelgeving in de 
wet vastgelegd binnen welke grenzen subdelegatie mogelijk is.  
Aangenomen met algemene stemmen 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

Den Haag, 16 februari 2007

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

30522 Wijziging van de Wet bodembescherming en diverse andere wetten met 
het oog op nieuwe regels voor de toepassing van bouwstoffen, grond en 
baggerspecie

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.  

!



VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

Artikel I, onderdeel Db 
8 (Donner en Neppérus) 
De wet bodembescherming geeft de mogelijkheid voor het vaststellen van landelijke regels in 
het belang van de bescherming van de bodem. Dit amendement stelt een grens aan te stellen 
regels bij of krachtens algemene maatregel van bestuur waardoor er geen nationale koppen 
kunnen ontstaan op Europese wet en regelgeving. Hierdoor wordt een level playing field 
gewaarborgd.  
Ingetrokken 

MOTIE 

10 (Donner c.s.) over een voorstel tot nadere normering van de bevoegdheid tot subdelegatie 
Aangenomen met algemene stemmen 

11 (Donner en Neppérus) over bijstelling van de regelgeving 
Aangenomen. Voor: VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en PVV 

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.  


