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Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 16 juni 2017, aangeboden 
aan de Koning door de Minister van Economische Zaken. 

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 1 maart 
2017, no. 2017000349, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering 
van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van 
wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 12 april 
2017, No. W15.17.0054/IV, bied ik U hierbij aan. 

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen 
aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. 

1. 
De redactionele kanttekeningen in de bijlage van het advies van de 
Afdeling zijn verwerkt. 

2. 
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt het voorstel van wet en de 
memorie van toelichting op een aantal punten aan te passen in verband 
met de samenloop tussen dit voorstel en het bij koninklijke boodschap 
van 8 juni 2017 ingediende voorstel van wet houdende regels over de 
informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse 
infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade 
en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienet-
werken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunica-
tiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van 
de gecoördineerde aanleg van civiele werken (Wet informatie-uitwisseling 
bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken)(Kamerstukken 
34 739). Dit betreft de volgende punten: 
a. de schrapping van de eerder in artikel I, onderdeel A, van het wets-

voorstel opgenomen wijziging van artikel 1, eerste lid, onderdeel q, 

1 De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals 
voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het 
Centraal Informatiepunt Tweede Kamer
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Het advies van de Afdeling advisering van de 
Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, 
omdat het zonder meer instemmend luidt / 
uitsluitend opmerkingen van redactionele aard 
bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de 
Raad van State)
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van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (hierna: 
WION); 

b. het opnieuw redigeren van artikel 44 van de WION naar aanleiding van 
hetgeen de Afdeling in haar advies van 7 april 2017, no.2017000175, 
over het bovengenoemde voorstel heeft opgemerkt met betrekking tot 
het met dit artikel corresponderende artikel 35 van het bovenge-
noemde voorstel; 

c. de toevoeging van een onderdeel T aan artikel I van het wetsvoorstel, 
dat voorziet in periodieke evaluatie van de wet met het oog op het 
voorkomen van graafschade in de praktijk; 

d. de aanvulling van het wetsvoorstel met een artikel waarin de samen-
loop wordt geregeld tussen dit voorstel en het bovengenoemde 
voorstel. 

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en 
de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal te zenden. 

De Minister van Economische Zaken, 
H.G.J. Kamp
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