Eerste Kamer der Staten-Generaal
Centraal Informatiepunt
Den Haag, 15 september 2000
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie
voor Ruimtelijke Ordening en Milieu

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel:
26998

Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van het Voorstel van wet van het
lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout)

Bij dit wetsvoorstel is er geen stemming over amendementen geweest.
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 14 september 2000
aangenomen. De fractie van de VVD stemde tegen.
INGETROKKEN AMENDEMENTEN
Artikel I, onderdeel C,
10 (Passtoors)
Dit amendement is van technische aard. In het oorspronkelijke wetsvoorstel verviel het vierde
lid en werd het vijfde lid vernummerd tot nieuw vierde lid. In het voorstel zoals gewijzigd
naar aanleiding van het advies van de Raad van State wordt het vierde lid gehandhaafd en is
dus het «vierde lid (nieuw)» gewoon het vijfde lid.
Artikel IA
9→12 (Passtoors)
Dit amendement beoogt het mogelijk te maken voldoende tijd te nemen vóór de
inwerkingtreding van deze wijzigingswet om de voor dergelijke regelgeving inmiddels
gebruikelijke toetsing te laten plaats vinden door of vanwege de ministeries van Justitie, van
Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieu en van Economische Zaken van de
effecten van deze regelgeving op de betrokken bedrijven en het milieu, van de
uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van de regeling, conform de afspraken
over het Gezamenlijk Steunpunt Voorgenomen Regelgeving. Tegelijkertijd
beoogt het amendement het mogelijk te maken voldoende tijd te nemen
voor een toetsing van de administratieve lasten die van de regeling het
gevolg zijn of kunnen zijn. Het door de initiatiefnemer beoogde ritme van zes maanden voor
de aanvullende voorschriften en vier jaar voor de evaluatie daarna kan
gehandhaafd blijven.

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.

