
25
Stemmingen moties Aanvullingswet
bodem Omgevingswet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend
bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de
Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op
het beschermen van de bodem, met inbegrip van het
grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van
de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet),

te weten:

- de motie-Smeulders/Kröger over het beschermingsniveau
van de bodemkwaliteit in lagere regelgeving (34864, nr.
12);

- de motie-Smeulders/Kröger over het principe van "de
vervuiler betaalt" ook als uitgangspunt in de Omgevingswet
(34864, nr. 13);

- de motie-Smeulders/Kröger over het waarborgen van de
kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater (34864, nr.
14);

- de motie-Ronnes/Van Gerven over informatie over
bodemverontreiniging met prioriteit in de Basisregistratie
Ondergrond opnemen (34864, nr. 15);

- de motie-Van Gerven over voldoende financiering bij
gemeenten voor de aanpak van bodemvervuiling (34864,
nr. 17).

(Zie vergadering van 13 december 2018.)

De voorzitter:
De motie-Smeulders/Kröger (34864, nr. 12) is in die zin
gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in het huidige wettelijk stelsel mini-
mumbeschermingsnormen zijn voor de bodemkwaliteit;

overwegende dat in het nieuwe stelsel de normen voor
bodemkwaliteit in lagere regelgeving worden vastgelegd;

verzoekt de regering om ervoor zorg te dragen dat het
beschermingsniveau van de bodemkwaliteit in lagere
regelgeving minimaal gelijkwaardig blijft en bij voorkeur
wordt verbeterd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 18, was nr. 12 (34864).

De voorzitter:
De motie-Ronnes/Van Gerven (34864, nr. 15) is in die zin
gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bodemverontreiniging nog steeds een
omvangrijk knelpunt voor de drinkwatervoorziening is;

constaterende dat meer dan 150.000 gevallen van bodem-
verontreiniging in de bodem zullen achterblijven die alleen
worden opgepakt als er sprake is van ruimtelijke ontwikke-
lingen;

constaterende dat informatie over bodemverontreiniging
via provincies en gemeenten onvoldoende goed is ontsloten
voor derden;

overwegende dat de prioritering van noodzakelijke sanerin-
gen in een stap-voor-stapbenadering worden aangepakt;

verzoekt de regering om informatie over bodemverontrei-
niging in de Basisregistratie Ondergrond op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 19, was nr. 15 (34864).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen
stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Smeulders/Kröger
(34864, nr. 18, was nr. 12).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP,
het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewij-
zigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van
de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smeulders/Kröger (34864, nr.
13).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP,
het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie
hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD
ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smeulders/Kröger (34864, nr.
14).
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De voorzitter:
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is
aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ronnes/Van Gerven
(34864, nr. 19, was nr. 15).

De voorzitter:
Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene
stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (34864, nr. 17).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor
deze motie hebben gestemd en de leden van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
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