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Betreffende wetsvoorstel:
35211
Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van
maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 21 januari 2020 met algemene stemmen aangenomen door de
Tweede Kamer.

Aangenomen amendement
Invoeging Artikel IA
6 (Geurts en Remco Dijkstra) over een evaluatiebepaling
Indieners willen een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel opnemen. De te verstrekken
financiële bijdragen kennen een tijdelijk karakter, omdat het de bedoeling is om met de
beoogde subsidieregeling een “vliegwieleffect” te bewerkstelligen, zodat de uitvoering van
maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast door andere overheden versneld op
gang komt. Indieners willen dat binnen vijf jaar na de start van de uitvoering de effecten
van de wetswijziging worden geëvalueerd. Afhankelijk van de resultaten kunnen de Kamers
zich beraden over een eventueel vervolg.
Met algemene stemmen aangenomen.

Amendementen zijn in 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.
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Moties
7 (Remco Dijkstra) over prioriteiten bij de financiering van maatregelen ter bescherming
tegen weersextremen
Aangehouden.
8 (Remco Dijkstra) over meetbare criteria voor bescherming tegen weersextremen
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, VVD, SGP,
CDA, ChristenUnie, PVV, FvD en Van Haga.
9 (Schonis) over versterking van de natuur als criterium
Aangehouden.

