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Den Haag, 8 mei 2007          

 

 

 

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

Milieu  

 

 

 

 

 

 

 

Korte aantekeningen van de vergadering  

van dinsdag 8 mei 2007  

 

 

1. Met betrekking tot wetsvoorstel  

30600   Uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering 

van EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen 

(REACH) en de overheveling van de bepalingen van de Wet milieugevaarlijke 

stoffen naar de Wet milieubeheer, alsmede daarmee samenhangende wijzigingen 

van andere wetten (Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en 

autorisatie van chemische stoffen (REACH)) 

wordt eindverslag vastgesteld teneinde af te doen als hamerstuk. Wel zal in dit verslag 

worden aangekondigd dat de fractie van de PvdA na lezing van de memorie van antwoord 

nog enige vragen heeft. Deze vragen staan -gelet op de beoogde invoeringsdatum van 1 juni 

2007 -  afdoening van dit wetsvoorstel niet in de weg.  

 

 

2.  Met betrekking tot wetsvoorstel   

30489   Wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) 

stelt de commissie eindverslag vast. De commissie beoogt voor het zomerreces plenair te 

debatteren over dit wetsvoorstel. In dit eindverslag zal echter worden opgemerkt dat de 

commissie het advies van de Raad van State m.b.t. de amvb wenst af te wachten alvorens een 

datum te bepalen voor plenair debat. Tevens acht de commissie de uitkomst van het op 15 mei 

a.s. voorziene debat over versnelde implementatie van EU-regelgeving en de motie Jurgens 

relevant bij de behandeling van het onderhavige wetsvoorstel. Tenslotte zal in het eindverslag 

worden opgemerkt dat een meerderheid in de commissie met zorg heeft kennis genomen van 

de opvattingen van de minister met betrekking tot de door deze Kamer gewenste 

betrokkenheid bij het invullen van het NSL. Hier zal tijdens de plenaire behandeling op 

worden teruggekomen. 
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3. Met betrekking tot  

E070027  Richtlijn houdende wijziging van richtlijn 2003/87 teneinde luchtvaartactiviteiten 

op te nemen in het systeem van emissiehandel van broeikasgasemissierechten in 

de EU 

steunt de commissie de inzet van de regering.  

 

4. 

De brief van minister van VROM dd. 12 april 2007 over voortgang onderhandelingsproces in 

het dossier Europese bodemstrategie wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie 

merkt evenwel op dat  het accent wel erg zwaar ligt op het beperken van de administratieve 

lasten en minder op de inhoud van het in Europees verband te voeren bodembeleid. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren.  
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