
 

 

  

  

 

 

 

De minister van VROM 

mevrouw dr. J.M. Cramer 

Postbus 20951 

2500 EZ  Den Haag 

 

 

 datum 15 juli 2009 

 kenmerk KvD/BF/137205.23u 

Geachte mevrouw Cramer, 

 

Op 26 mei 2009 heeft in de Eerste Kamer, aansluitend op een schriftelijke gedachtewisseling, een 

debat plaatsgevonden over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dit de-

bat is die dag niet tot een afronding gekomen, aangezien u toezegde een groot aantal vragen nog 

schriftelijk te zullen beantwoorden. Nadat eerst via ambtelijke weg was nagegaan of de antwoorden 

op korte termijn te verwachten vielen, heb ik, namens de commissie, op 24 juni 2009 schriftelijk 

aangedrongen op beantwoording van de vragen voor het zomerreces, zodat wij tot afronding van 

het debat zouden kunnen overgaan. Deze antwoorden zijn daags voor het z omerreces inging ont-

vangen, en konden daardoor geen deel meer uitmaken van de beraadslagingen en behandeling van 

de antwoorden zijn daardoor opgeschort  tot 8 september 2009. Uw brief staat derhalve geagen-

deerd in de eerste commissievergadering na het reces. 

 
Uit informatie op de website van uw ministerie en van uw medewerkers blijkt dat u voornemens 

bent het NSL in werking te laten treden op 1 augustus 2009. Hieruit valt af te leiden dat u het ho-

ren van de Eerste en Tweede Kamer als afgerond beschouwd. Dit is niet helemaal in overeenstem-

ming met de gang van zaken zoals heeft plaatsgevonden en weinig kies ten opzichte van de Eerste 

Kamer, die vier weken na het debat heeft moeten aandringen op spoedige schriftelijke beantwoor-

ding en op basis van de antwoorden zou kunnen besluiten tot heropening van het NSL-debat voor 

een derde termijn. 

 

Formeel gesproken is deze Kamer niet in de positie het NSL te blokkeren. Ik geef u echter in ove r-

weging de inwerkingtreding van het NSL op te schorten tot de fase waarin ook naar het oordeel van 

deze Kamer de behandeling tot een afronding is gekomen. Graag verneem ik spoedig uw reactie. 

 

Hoogachtend, 

 

 
 

 

Mw. M.C. Meindertsma 

Voorzitter van de vaste commissie  voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ording en  

Milieu/Wonen, Wijken en Integratie  


