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Den Haag, 14 juni 2005

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

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 14 juni 2005

1. Met betrekking tot wetsvoorstel
29285*
Wijziging van hoofdstuk 18 van de Wet Milieubeheer (handhavingsstructuur)
wordt deze week inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de fractie van het CDA
(Mw. Nap), met het verzoek aan de staatssecretaris hier vóór dinsdag 21 juni 2005 op te
antwoorden. Tevens wenst de commissie (het IPO-synthesedocument betreffende) de provinciale
rapportages bevattende eindmeting van het professionaliseringsproject voor 21 juni 2005 te
ontvangen. Er op vertrouwende dat 21 juni 2005 eindverslag kan worden vastgesteld, stelt de
commissie voor op 28 juni 2005 plenair te beraadslagen over dit wetsvoorstel.
2. Met betrekking tot wetsvoorstel
29877*
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 eindverslag uitgebracht ten einde af te doen als hamerstuk.

3. De commissie oordeelt positief over de flexibiliteit van de dit jaar gevolgde
begrotingsprocedure.
4. De griffier meldt dat het ministerie van VROM hedenochtend heeft gemeld dat de evaluaties
m.b.t. bodemsaneringen aan beide Kamers zijn aangeboden en dat de Eerste Kamer wordt
verzocht de behandeling van wetsvoorstel 29462 (Wijziging wet bodembescherming) spoedig
te hervatten.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

