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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie 
i.a.a. 
de leden van de vaste commissie voor Justitie i.v.m.  rondvraag t.a.v. wetsvoorstel 30920 
(milieuaansprakelijkheid) 

 
 datum 30 oktober 2007 
 kenmerk 38052/KD/KL 

 
 1. Met betrekking tot 

30968 Regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (Wet basisregistraties 
adressen en gebouwen) 

zal het voorbereidend onderzoek plaatsvinden op 6 november 2007. Alleen de fractie van 
de VVD (Hofstra) bereidt een inbreng voor. 
 

2. Bij de bespreking van 
de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 
oktober 2007 (EK 30218, J) naar aanleiding van de plenaire behandeling op 22 mei 2007 
van de  Wijziging Wet ruimtelijke ordening inzake grondexploitatie (30218) 
besluit de commissie aspecten uit de brief aan de orde te stellen tijdens de plenaire 
behandeling van de Invoeringswet Ruimtelijke Ordening. 
 

3.   Rondvraag 
- De commissie besluit het voorbereidend onderzoek ten aanzien van wetsvoorstel 

30938, Aanpassing van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding  van de 
Wet ruimtelijke ordening alsmede regeling van overgangsrecht (Invoeringswet Wet 
ruimtelijke ordening) niet te houden op 6 november 2007, maar op 13 november 
2007.  

- Het voorbereidend onderzoek ten aanzien van het Besluit ruimtelijke ordening blijft 
gehandhaafd op 6 november 2007.  

De voorzitter verzoekt de griffier een informatiedossier te laten samenstellen bevattende 
Handelingen EK WRO (28916), toezeggingen uit dat debat en de kamerstukken m.b.t.  het 
ontwerpbesluit bro. 
- Enkele leden zijn bij het voorbereiden van hun inbreng voor het voorlopig verslag 

m.b.t. wetvoorstel  
30920 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van 
richtlijn nr. 2004/35/EG (milieuaansprakelijkheid)  
op enkele juridische vragen gestuit, om welke reden zij voorstellen het wetsvoorstel 
eveneens in handen te stellen van de vaste commissie voor Justitie. 

 
De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 


