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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening 

 

 

 datum 15 juni 2011 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32588 

Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en 

aanvullingen) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 14 juni 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, SGP, CDA 

en PVV stemden voor. 

 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel IVA 

16 (Koopmans/Aptroot)  

Dit amendement regelt dat in de Natuurbeschermingswet 1998 het bestaand gebruik, dat 

op 31 maart 2010 bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, wordt vrijgesteld 

van een vergunningsplicht. 

Aangenomen. Voor: VVD, SGP, CDA en PVV  

 

 
 
 
 
 



 

 datum 15 juni 2011 

 blad 2 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel D 

11  12  19 (Samsom/Van Veldhoven) 

In artikel I, onderdeel D, onderdeel 2, van het wetsvoorstel is een beperking opgenomen 

voor het gebruiken van de afwijkingsmogelijkheid van de Elektriciteitswet 1998. Met dit 

amendement wordt die beperking teruggedraaid. De afwijkmogelijkheid blijft door dit 

amendement bestaan in het geval er sprake is van zogenaamde‘zelflevering». In deze 

gevallen kan dus in afwijking van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op 

Milieugrondslag de verbruikte elektriciteit worden vrijgesteld van energiebelasting. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie 

 
Artikel I, onderdeel I 

15 (Koopmans/Aptroot) 

De in de wet voorgestelde wijzigingen tot 2014, specifiek op het gebied van: 

• het passeren van gebreken indien belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld 

(ook opgenomen in het voorstel wijziging bestuursprocesrecht dat naar 

verwachting in 2012 ingevoerd wordt);  

• het regelen van het relativiteitsvereiste (idem);  

• het verlengen van de houdbaarheid van onderzoeken die ten grondslag liggen aan 

een besluit;  

• beperking van het beroepsrecht van decentrale overheden;  

• uitsluiten van pro-forma beroepschriften;  

• aanpassen van de MER-plicht door afschaffen van verplicht alternatievenonderzoek 

en advisering door de commissie MER bij projecten, en  

• van toepassing verklaren van de lex silencio positivo op aanvragen om een 

aanlegvergunning,  

zijn verbeteringen die natuurlijk niet in strijd zijn met geldend recht zoals het verdrag van 

Aarhus en Europese richtlijnen, anders hadden ze in deze wet ook niet gekund. Om 

overgangsproblemen te voorkomen, ligt het voor de hand dit permanent te doen. Dit 

amendement voorziet daarin.  

Ingetrokken 

 
Artikel I, onderdeel D 

14 (Van Tongeren)  

Dit amendement regelt dat de waterbeheerders, de waterschappen of de Minister van 

Infrastructuur en Milieu, verplicht zijn een ontheffing of een vergunning voor de plaatsing 

van een windmolen op een waterkering te verlenen, tenzij de waterveiligheid daarbij in het 

geding is of in het geding zou kunnen komen. Dit amendement vergroot de mogelijkheden 

voor energieproducenten om windmolens op waterkeringen te plaatsen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 
 

 

 

 



 

 datum 15 juni 2011 

 blad 3 

 

 

Artikel III 

13  20 (Samsom/Van Veldhoven) 

Dit amendement maakt de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet verantwoordelijk 

voor het aansluiten van installaties die elektriciteit produceren op zee, met name 

windmolens. Middels wijzigingen in artikel 1 word de elektriciteitswet – en de daarin 

opgenomen aansluitplicht – expliciet ook van toepassing verklaard op aansluitingen en 

netten op zee. De wijziging op artikel 10 van de Elektriciteitswet wijst Tennet aan als de 

beheerder van het net op zee. De wijziging op artikel 31 zorgt ervoor dat de verplichting 

voor het aanleggen van een dubbele redudantie, die niet nodig is op zee, ook niet geldt op 

zee.  

Voor het net op zee kan voorts een andere norm worden vastgesteld ten aanzien van de 

transportzekerheid. Het is ook mogelijk voor het net op zee een andere tariefstructuur en 

methode besluiten van toepassing te laten zijn.  

Op deze wijze wordt de aanleg van offshore windenergie bevorderd in lijn met de 

maatregelen uit het Aanvullende Beleidsakkoord, waar de Crisis- en herstelwet uit 

voortvloeit.  

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 
 
Moties 
 
17 (Van Tongeren) over een energieprestatiecoëfficiënt 

Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 

18 (Van Tongeren) over windenergieprojecten 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie 

 

 


