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Den Haag, 20 april 2005

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor
- Milieu

Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 19 april 2005

1.
29711*

Met betrekking tot wetsvoorstel
Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(verduidelijking in verband met de EG-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en
bestrijding van verontreiniging; vergunning op hoofdzaken/vergunning op maat)

wordt het bepalen van de procedure aangehouden tot 26 april 2005. Gewezen wordt op de brief
van staatssecretaris Van Geel, gedrukt onder kamerstuknummer 29711, 8.
2.
29877*

Met betrekking tot wetsvoorstel
Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en de
Archiefwet 1995 ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2003/4/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang
van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG
van de Raad (PbEU L 41) en van richtlijn nr. 2003/35/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van het
publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma’s betreffende het
milieu en, met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter,
tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad (PbEU L
156) (Implementatiewet EG-richtlijnen eerste en tweede pijler Verdrag van
Aarhus)

wordt het bepalen van de procedure aangehouden tot 26 april 2005.
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3.

Rondvraag
- De commissie wil in een volgende commissievergadering bespreken hoe er toch nog
enige publiciteit kan worden gerealiseerd over het brede beleidsdebat over de
ruimtelijke en economische ontwikkeling in Nederland en de moties die daaruit zijn
voortgevloeid.
-

Ondanks het uitblijven van een antwoord bij de vraag die is gesteld in het kader van
de begroting VROM (29800 XI) zal volgende week het wetsvoorstel afgehandeld
moeten worden. De commissie stelt voor eindverslag uit te brengen onder het
voorbehoud van plenaire behandeling.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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