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DEN HAAG - De commis-
sie van rapporteu$ van de
ontwerpwet "Iarjeven nfi,al-
stoffeD'wil dat het ontwerp
gekoppeld wordt aan een
milieu-raamwet. Commis-
sievoorzitter Andr6 Misi€-
kaba van de NDP zegt dar
via parlementsvoorzitter
Jennifer Ceerlings-simons
de regering gewaagd is
hoever ze is met de ontwerp

name(EBS).Opde EBS-nora
staatnu naast een vash'e.ht
het stroonverbruik ver-
werkt.lnhet geval de laam-
wet wordt doorgezet komt
hier een derde componenr
bii, namelijk de rfvalstof-
fenheffins. Die zal aftank€-
lijk zijn het

D€ commissie vraagt
zich af of er niet voor een
andere structuur gekozen
moet worden bij de inning
van gelden, omdat er nog
heel weinig bekend is over
afvalstoffen. De ontwerp-
wet handelt meer over in-
nins. "W€ zijn hierop
gestuit en willen van de ft,
gedng eelst w€ten hoe het
staat met een milieu-raam-

lnde raamwei zalalles over
atualstoffen nnder uitge-
legd mo€ten woralen en
zullen bijvoorbeekl catego

een moeten worden aan-
geseveD. ook zal duidelijk
omschrcven moeten wor-
den hoeom tegaanmerhet
milieu en hoe onder meer
het grondwater beschemld
is. Met een raamwet zou
ook voorkonen kunner
worden dai er gelegen-
heidsmaatreg-elen getrof-

Bij het parlement ligsen
rog twee andere milieu-
wetsontwerpen, namelijk
voor het heffen van statie-
geld en voor tarievenbij het
riolerins-sstelsel. Misiekaba
vindt datal dcze drie wets-
ontweryen met elkaar ver.

vanuit de "raamsituatie"
behandeld moeten te wor-
den. "Mnar als commissie
zijn we nos bezis", bena-
drukt de voorTiller

De conlnlissie wil een
aaDtal instarties en institu-
ten horen over het wetsont-
werp'Tarieven afvalstoffen'.
Het saar om hetbedrUtsle
ven, de consumentenorga-
Disatie, Ziekenhuisraad,
goudsector eD n]ilielorga-
nisaties. De commissie wil
ook prater met de initia-
tiefDemers van he( ont
werp, de parlemeDrarjers
Rabir Pamessar, Sergio
AkieDlboto, Irat ck I(ensen-
huis enRossellie Cotino. De
wetteD zijn bovendien -
gediend doorParmessarals
toenmalig mirister.-.

In h€t ontwery 'Taieven
afi,alstoffen' wordt voorge,
steld iedereen te laten mee"
betalen bij veni,.iid€rins
van atualstoffen. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van
de infrastructu r van de
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