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Deel I

1. De procedure inzake wetsvoorstel
31079

Wijziging van de Wet op de architectentitel (uitvoering van de richtlijn nr.
2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7
september 2005 betreffende erkenning van beroepskwalificaties (PbEU L 255)
voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en
interieurarchitecten alsmede enige andere wijzigingen)

wordt aangehouden tot dinsdag 1 april 2008.
2. Rondvraag
Mw. Meulenbelt (SP) gaat akkoord met vaststelling van het voorlopig verslag m.b.t.
wetsvoorstel 30844 (WABO) zonder de bijdrage van de SP. Eventueel zal later alsnog een
aanvullende vraag door de SP worden gesteld.
De voorzitter stelt aan de orde dat het voorlopig verslag vorige week blijkbaar al bekend
was in de pers, terwijl het nog niet was vastgesteld en aangeboden aan de minister en
geeft aan dat dit een onwenselijke situatie is.
Deel II – Na afloop van de ambtelijke briefing inzake 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)

De commissie wenst, vóórdat tot plenaire behandeling van het wetsvoorstel wordt overgegaan,
alsnog nadere informatie te ontvangen met betrekking tot de realisatieparagraaf. Zij zal
daarom in een brief aan de minister van VROM vragen wanneer de commissie kennis kan
nemen van de inhoud en/of de voortgang omtrent de realisatieparagraaf. Daarnaast wenst de
commissie een leesbaar exemplaar te ontvangen van het overzicht van de ruimtelijke belangen
dat tijdens de briefing door het ministerie van VROM is verspreid.
De commissie zal 18 maart 2008 bespreken wanneer het plenaire debat mogelijk zou kunnen
plaatsvinden.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

