
 

ST\ASD\16668651.1 

 

OMGEVINGSWET 

Overzicht waardering Minister voor ingediende amendementen 

Ter voorbereiding op de plenaire behandeling van de Omgevingswet in de Tweede Kamer zijn 

inmiddels 58 amendementen ingediend (in totaal 83, waarvan 25 zijn vervangen door aangepaste 

amendementen). De Minister van Infrastructuur en  Milieu heeft in een brief per amendement 

aangegeven hoe zij deze amendementen waardeert. Deze waardering hebben wij inzichtelijk 

gemaakt in onderstaand schema.  

In het schema is per amendement aangegeven hoe de Minister het amendement waardeert, namelijk 

of zij deze ondersteunt (groen), ontraadt (rood) of het oordeel aan de Kamer overlaat (oranje). De 

kleur grijs is gebruikt voor amendementen die reeds zijn vervangen, die van latere datum dan de 

brief zijn of waar de Minister in haar brief niet op in is gegaan. Indien u gelijk naar het ingediende 

amendement wilt, dan kunt u klikken op het kamerstuknummer (eerste kolom). 

Wilt u meer weten over de Omgevingswet?  Op  www.pgomgevingswet.nl wordt het hele 

wetgevingstraject van de Omgevingswet bijgehouden. 

 

Nr. Status Amendement Waardering 
Minister 

19 Actueel Amendement van Dik-Faber dat ziet op een uitbreiding van de 
inhoud van de omgevingsvisie 
 

Ondersteund 

20 Actueel Amendement van Dik-Faber dat de mogelijkheid tot het 
vaststellen van meer dan één omgevingsplan per gemeente 
schrapt 
 

Ondersteund 

39 Actueel Amendement van het lid Albert de Vries dat regelt dat bij 
ministeriële regeling in ieder geval regels worden gesteld over het 
bij de aanvraag van een omgevingsvergunning verstrekken van 
gegevens over participatie van en overleg met derden 
 

Ondersteund 

40 Actueel Amendement van de leden Albert de Vries en Veldman dat regelt 
dat ingeval van een experiment, bij de algemene maatregel van 
bestuur in ieder wordt bepaald hoe de evaluatie van het 
experiment wordt uitgevoerd en hoe vaak tussentijds wordt 
gemonitord met het oog op de doelen, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 23.3 
 

Ondersteund 

http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-100.pdf
http://www.pgomgevingswet.nl/
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-19.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-20.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-39.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-40.pdf


 

 (2) 

55 Actueel Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van 
nr. 21 over een evaluatie van de werking van het wettelijke stelsel 
op twee momenten 
 

Ondersteund 

62 Actueel Amendement van het lid Albert de Vries dat zeker stelt dat in de 
uitvoeringsregeling regels worden gesteld ter uitvoering van het 
verdrag van Aarhus 
 

Ondersteund 

63 Actueel Amendement van het lid Ronnes dat regelt dat gemeenten te 
verwachten archeologische monumenten alleen in hun 
omgevingsplannen kunnen beschermen indien dit aantoonbaar is 
 

Ondersteund 

64 Actueel Amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber ter 
vervanging van nr. 54 over de toegankelijkheid van nieuw te 
realiseren bouwwerken en de directe omgeving daarvan voor 
mensen met een functiebeperking 
 

Ondersteund 

68 Actueel Amendement van het lid Veldman over het waarborgen van 
regels bij amvb om af te wijken van milieunormen ten behoeve 
van ruimtelijke ontwikkelingen 
 

Ondersteund 

71 Actueel Amendement van het lid Albert de Vries over het duidelijk maken 
dat de regels van de wet niet alleen worden gesteld met het oog 
op duurzame ontwikkeling, maar ook met het oog op 
bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering 
van het leefmilieu 
 

Ondersteund 

89 Actueel Nader gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging 
van nr. 76 over een Digitaal stelsel van informatievoorziening 
 

Ondersteund 

29 Actueel Amendement van Dik-Faber, Van Veldhoven en Van Tongeren dat 
de onafhankelijkheid van de personen betrokken bij de 
Commissie voor de milieueffectrapportage waarborgt 
 

Aan de Kamer 

33 Actueel Amendement van Pechtold en Van Veldhoven dat voorziet in een 
instandhoudingsplicht voor eigenaren van monumenten 
 

Aan de Kamer 

http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-55.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-62.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-63.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-64.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-68.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-71.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-89.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-29.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-33.pdf


 

 (3) 

35 Actueel Amendement van de leden Albert de Vries en Veldman dat regelt 
dat een bestuursorgaan bij de uitoefening van zijn taken en 
bevoegdheden slechts treedt in de taken en bevoegdheden van 
een ander bestuursorgaan voor zover dat nodig is voor de 
uitvoering van zijn eigen taken en bevoegdheden (het principe 
van "minst belastende interventie") 
 

Aan de Kamer 

37 Actueel Amendement van de leden Albert de Vries en Veldman dat de 
afstemming tussen bestuursorganen bij de uitoefening van hun 
taken en bevoegdheden expliciet in de wet vastlegt 
 

Aan de Kamer 

65 Actueel Gewijzigd amendement van de leden Albert de Vries en Van 
Veldhoven ter vervanging van nr. 42 dat regelt dat overheden bij 
het uitoefenen van taken en bevoegdheden op grond van de 
Omgevingswet rekening houden met het belang van duurzame 
bescherming van de openbare drinkwatervoorziening 
 

Aan de Kamer 

67 Actueel Amendement van het lid Veldman over een grondslag voor het 
stellen van regels over de berekening van legestarieven en 
heffingen 
 

Aan de Kamer 

70 Vervangen Amendement van het lid Albert de Vries over een 
motiveringsverplichting voor het rekening houden met de 
beginselen uit artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie in algemene maatregelen van bestuur 
 

Aan de Kamer 

80 Actueel Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van 
nr. 25 dat enkele nadere bepalingen rond de taken van de 
gemeentelijke adviescommissie bevat 
 

Aan de Kamer 

81 Actueel Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven 
ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat in een algemene 
maatregel van bestuur nader kan worden aangegeven wanneer 
sprake is van kleine gebieden en kleine wijzingen 
 

Aan de Kamer 

88 Actueel Nader gewijzigd amendement van de leden Veldman en Dik-Faber 
ter vervanging van nr. 75 over het actief openbaar maken van 
data 
 

Aan de Kamer 

92 Actueel Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van 
nr. 91 dat regelt dat voor experimenten op grond van artikel 23.3 
niet alleen een (globaal) doel wordt vastgesteld, maar dat ook de 
beoogde gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden bepaald 
 

Aan de Kamer 

http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-35.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-37.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-65.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-67.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-70.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-80.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-81.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-88.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-92.pdf
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93 Actueel Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven 
ter vervanging van nr. 36 dat regelt dat de gemeenteraad kennis 
moet geven van zijn voornemen om een omgevingsplan vast te 
stellen 
 

Aan de Kamer 

97 Actueel Nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Albert 
de Vries ter vervanging van nr. 69 dat de gemeenteraad verplicht 
om een gemeentelijke omgevingsvisie vast te stellen 
 

Aan de Kamer 

10 Actueel Amendement van Dik-Faber en Van Veldhoven dat regelt dat het 
advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage verplicht 
wordt voor project-MER procedures. 
 

Ontraden 

15 Actueel Amendement van het lid Dik-Faber waarmee buiten twijfel wordt 
gesteld dat waterschappen ook bevoegd zijn tot 
energieopwekking en het terugwinnen van grondstoffen 
 

Ontraden 

17 Actueel Amendement van De Rouwe dat ziet op de langere houdbaarheid 
van eerder opgestelde onderzoeksgegevens 
 

Ontraden 

18 Actueel Amendement van De Rouwe dat de Minister een taak geeft op 
het gebied van het behoud en de verbetering van de recreatieve 
infrastructuur voor wandelen, fietsen en varen 
 

Ontraden 

28 Actueel Amendement van Dik-Faber en Van Veldhoven dat het mogelijk 
maakt middels een zienswijze te adviseren over de reikwijdte en 
detailniveau van informatie voor een milieueffectrapport welke 
het bevoegd gezag bij de voorbereiding van een plan of 
programma op moet stellen 
 

Ontraden 

31 Actueel Amendement van Ronnes dat expliciteert dat taken van 
gemeenten alleen overgeheveld kunnen worden naar provincie of 
het rijk bij een aanmerkelijk belang 
 

Ontraden 

32 Actueel Amendement van Ronnes waarmee regels in een omgevingsplan 
slechts om dringende redenen de meest doelmatige functie van 
een locatie mogen beperken 
 

Ontraden 

34 Actueel Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven waarmee 
de maatschappelijke participatie bij projectbesluiten wordt 
versterkt, waarbij wordt aangesloten bij enkele bepalingen uit de 
Code Maatschappelijke Participatie 
 

Ontraden 

http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-93.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-97.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-10.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-15.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-17.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-18.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-28.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-31.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-32.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-34.pdf
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41 Actueel Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber dat 
regelt dat de bestaande regelgeving over de evaluatie van 
milieueffectrapportages (mer) voor zowel besluiten (project-mer) 
als plannen of programma’s (plan-mer) behouden blijft 
 

Ontraden 

45 Actueel Amendement van het lid Smaling dat het voorzorgsprincipe 
betrekt bij de Omgevingswet 
 

Ontraden 

47 Actueel Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven 
betreffende een expliciete motivering voor de mer-beoordeling 
 

Ontraden 

48 Actueel Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber dat 
regelt dat de mogelijkheid wordt geboden om bij een project met 
mogelijk aanzienlijke gevolgen voor de leefomgeving zienswijzen 
in te dienen over de gewenste reikwijdte en het gewenste 
detailniveau van de informatie die het milieueffectrapport (MER) 
voor dat project dient te bevatten 
 

Ontraden 

49 Actueel Amendement van het lid Dik-Faber over regels voor het uiterlijk 
van de fysieke leefomgeving 
 

Ontraden 

51 Actueel Amendement van de leden Van Veldhoven en Ronnes waarmee 
recreatieve infrastructuur wordt gewaarborgd in de 
Omgevingswet 
 

Ontraden 

52 Actueel Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat burgers, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties een rol kunnen spelen 
bij het op koers houden van een programma door te verzoeken 
om een wijziging daarvan 
 

Ontraden 

53 Actueel Amendement van het lid Van Tongeren dat een zware 
nahangprocedure regelt voor een krachtens artikel 2.14 en 2.15, 
eerste lid, vastgestelde algemene maatregel van bestuur 
 

Ontraden 

56 Actueel Amendement van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over het 
streven naar een verbetering van een gezonde fysieke 
leefomgeving 
 

Ontraden 

58 Actueel Amendement van het lid Bisschop over een minimaal 
beschermingsniveau voor waterveiligheidsnormen voor primaire 
waterkeringen 
 

Ontraden 

60 Actueel Amendement van het lid Smaling dat een watertoets bij 
ruimtelijke plannen verplicht stelt 

Ontraden 

http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-41.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-45.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-47.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-48.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-49.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-51.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-52.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-53.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-56.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-58.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-60.pdf
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66 Actueel Amendement van het lid Van Veldhoven over het niet toestaan 
van afwijkingen na afloop van een experiment 
 

Ontraden 

78 Actueel Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van 
nr. 46 dat regelt dat voor de verplichte voorkeursbeslissingen 
aangesloten wordt bij de nu plan-mer-plichtige besluiten op rijks-, 
provinciaal- en waterschapsniveau 
 

Ontraden 

79 Actueel Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van 
nr. 44 dat regelt dat de gemeenteraad instemmingsbevoegdheid 
krijgt bij omgevingsvergunningen voor een afwijkactiviteit 
waarvoor het college van burgemeester en wethouders bevoegd 
gezag is 
 

Ontraden 

82 Actueel Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van 
nr. 72 dat het instrument prestatievergelijking in de 
Omgevingswet introduceert 
 

Ontraden 

83 Actueel Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven 
ter vervanging van nr. 26 dat regelt dat de termen 
"milieueffectrapportage" en "milieueffectrapport" worden 
vervangen door "omgevingseffectrapportage" en 
"omgevingseffectrapport", alsmede dat de Commissie voor de 
milieueffectrapportage voortaan de Commissie voor de 
omgevingseffectrapportage zal heten 
 

Ontraden 

84 Actueel Gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging 
van nr. 73 over hernieuwbare energie 
 

Ontraden 

86 Actueel Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van 
nr. 22 dat regelt dat onder een plan of programma mede wordt 
verstaan een instructieregel, een waterschapsverordening, een 
omgevingsverordening en regels als bedoeld in artikel 4.3 
 

Ontraden 

87 Actueel Amendement van de leden Smaling en Dik-Faber ter vervanging 
van nr. 50, dat regelt dat een bestaand bouwwerk niet in ernstige 
mate afbreuk mag doen aan de kwaliteit van de fysieke 
leefomgeving, beoordeeld naar de regels over het uiterlijk van 
bouwwerken in het omgevingsplan 
 

Ontraden 

http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-66.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-78.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-79.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-82.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-83.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-84.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-86.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-87.pdf
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90 Actueel Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van 
nr. 70 dat de reikwijdte van het projectbesluit verbreedt zodat 
hetzelfde resultaat kan worden bereikt als met het huidige 
inpassingsplan 
 

Ontraden 

94 Actueel Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van 
nr. 57 over het verplicht stellen van een gemeentelijk 
waterbeheerprogramma 
 

Ontraden 

96 Vervangen Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van 
nr. 74 dat ziet op de toegankelijkheid van de openbare 
buitenruimte 
 

Ontraden 

9 Vervangen Amendement van Dik-Faber dat de gemeenteraad verplicht om 
een gemeentelijke omgevingsvisie vast te stellen. 
 

[amendement 
vervangen] 

21 Vervangen Amendement van Dik-Faber met een periodieke 
evaluatieverplichting over de werking van de Omgevingswet 
 

[amendement 
vervangen] 

22 Vervangen Amendement van Dik-Faber dat expliciteert in welke situaties er 
sprake kan zijn van een plan-MER-plicht 
 

[amendement 
vervangen] 

25 Vervangen Amendement van Dik-Faber dat ziet op de (taken van en 
procedure rondom de) gemeentelijke adviescommissie 
 

[amendement 
vervangen] 

26 Vervangen Amendement van Dik-Faber om de term milieueffectrapportage 
te vervangen door de term omgevingseffectrapportage 
 

[amendement 
vervangen] 

27 Vervangen Amendement van Dik-Faber en Van Veldhoven dat regelt dat in 
een algemene maatregel van bestuur nader wordt aangegeven 
wanneer sprake is van kleine gebieden en kleine wijzigingen, dit 
met het oog op het mogelijkerwijs moeten opstellen van een 
milieueffectrapport bij de voorbereiding van een plan of 
programma 
 

[amendement 
vervangen] 

30 Vervangen Amendement van Albert de Vries dat het duurzaam veilig stellen 
van de openbare drinkwatervoorziening expliciteert als 
overheidstaak 
 

[amendement 
vervangen] 

36 Vervangen Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven dat 
regelt dat de gemeenteraad kennis moet geven van zijn 
voornemen om een omgevingsplan vast te stellen en een ieder in 
de gelegenheid stelt om te verzoeken om toepassing van de 
procedure bedoeld in artikel 5.53 

[amendement 
vervangen] 

http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-90.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-94.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-96.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-9.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-21.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-22.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-25.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-26.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-27.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-30.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-36.pdf
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38 Actueel Amendement van het lid Albert de Vries dat regelt dat voor het 
grondgebied van alle gemeenten een omgevingsvisie moet 
worden vastgesteld, hetzij door de gemeente zelf, hetzij een 
gezamenlijke visie van meerdere gemeenten in regionaal verband 
 

[niet genoemd in 
brief] 

42 Vervangen Amendement van de leden Albert de Vries en Van Veldhoven ter 
vervanging van nr. 30, dat regelt dat overheden bij het uitoefenen 
van taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet 
rekening houden met het belang van duurzame bescherming van 
de openbare drinkwatervoorziening 
 

[amendement 
vervangen] 

43 Vervangen Amendement van de leden Veldman en Dik-Faber over het actief 
openbaar maken van data 
 

[amendement 
vervangen] 

44 Vervangen Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de 
gemeenteraad instemmingsbevoegdheid krijgt bij 
omgevingsvergunningen voor een afwijkactiviteit waarvoor het 
college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is 
 

[amendement 
vervangen] 

46 Vervangen Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat voor de 
verplichte voorkeursbeslissingen aangesloten wordt bij de nu 
plan-mer-plichtige besluiten op rijks-, provinciaal- en 
waterschapsniveau 
 

[amendement 
vervangen] 

50 Vervangen Amendement van het lid Smaling dat regelt dat een bestaand 
bouwwerk niet in ernstige mate afbreuk mag doen aan de 
kwaliteit van de fysieke leefomgeving, beoordeeld naar de regels 
over het uiterlijk van bouwwerken in het omgevingsplan 
 

[amendement 
vervangen] 

54 Vervangen Amendement van het lid Albert de Vries over de toegankelijkheid 
van nieuw te realiseren bouwwerken en de directe omgeving 
daarvan voor mensen met een functiebeperking 
 

[amendement 
vervangen] 

57 Vervangen Amendement van het lid Dik-Faber over het verplicht stellen van 
een gemeentelijk rioleringsprogramma en het vaststellen daarvan 
door de gemeenteraad 
 

[amendement 
vervangen] 

http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-38.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-42.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-43.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-44.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-46.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-50.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-54.pdf
http://www.estibbe.com/pgo/documenten/kst-33962-57.pdf
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59 Vervangen Amendement van het lid Smaling over het instellen van een 
Gegevensautoriteit fysieke leefomgeving 
 

[amendement 
vervangen] 

69 Vervangen Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries 
ter vervanging van nr. 9 dat de gemeenteraad verplicht om een 
gemeentelijke omgevingsvisie vast te stellen 
 

[amendement 
vervangen] 

72 Vervangen Amendement van het lid Dik-Faber dat het instrument 
prestatievergelijking in de Omgevingswet introduceert 
 

[amendement 
vervangen] 

73 Vervangen Amendement van het lid Van Tongeren over hernieuwbare 
energie 
 

[amendement 
vervangen] 

74 Vervangen Amendement van het lid Dik-Faber dat toegankelijkheid toevoegt 
als doel van de wet en dat een grondslag biedt voor het stellen 
van regels over de toegankelijkheid van de openbare 
buitenruimte 
 

[amendement 
vervangen] 

75 Vervangen Gewijzigd amendement van de leden Veldman en Dik-Faber ter 
vervanging van nr. 43 over het actief openbaar maken van data 
 

[amendement 
vervangen] 

76 Vervangen Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 
59 over het instellen van een Gegevensautoriteit fysieke 
leefomgeving 
 

[amendement 
vervangen] 

77 Actueel Amendement van het lid Dik-Faber dat de reikwijdte van het 
projectbesluit verbreedt zodat hetzelfde resultaat kan worden 
bereikt als met het huidige inpassingsplan 
 

[niet genoemd in 
brief] 

91 Vervangen Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat voor 
experimenten op grond van artikel 23.3 niet alleen een (globaal) 
doel wordt vastgesteld, maar dat ook de beoogde effecten op de 
fysieke leefomgeving worden bepaald 
 

[amendement 
vervangen] 

95 Actueel Amendement van het lid Bisschop dat ziet op een goede 
verankering van het subsidiariteitsbeginsel, zodat recht wordt 
gedaan aan het uitgangspunt ‘decentraal wat kan, centraal wat 
moet’ 
 

[Amendement 
van na de brief 
Minister] 

98 Actueel Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries 
ter vervanging van nr. 96 dat ziet op de toegankelijkheid van de 
openbare buitenruimte 
 

[Amendement 
van na de brief 
Minister] 
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99 Actueel Amendement van het lid Bisschop dat regelt dat Provinciale 
staten en de Minister van Infrastructuur en Milieu bij het 
vaststellen van de provinciale omgevingsvisie onderscheidenlijk 
de nationale omgevingsvisie het subsidiariteitsbeginsel in acht 
nemen, zoals vastgelegd in artikel 2.3 
 

[Amendement 
van na de brief 
Minister] 

102 Actueel Amendement van het lid Smaling dat beoogt een oplossing te 
bieden voor het geconstateerde probleem met de 
revisievergunning 
 

[Amendement 
van na de brief 
Minister] 

 

Bovenstaand schema is actueel tot dinsdag 23 juni 12:00 uur. 
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