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De leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat
De leden van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu /
Wonen, Wijken en Integratie in verband met punt 6
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1. Met betrekking tot wetsvoorstel
30818

Regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet)

wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd op dinsdag 7 oktober 2008.
2. Met betrekking tot wetsvoorstel
31340

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van
uiteenlopende aard alsmede wijziging van de Wet bereikbaarheid en Mobiliteit, de
Binnenschepenwet en de Wet wegvervoer goederen op enkele technische punten

wordt eindverslag uitgebracht, teneinde een gezamenlijke plenaire behandeling met
wetsvoorstel 30324 (puntenstelsel) op dinsdag 21 oktober mogelijk te maken.
3. Met betrekking tot wetsvoorstel
31278

Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van
de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de
praktijk

wordt voorgesteld het voorbereidend onderzoek te houden op 7 oktober 2008. Een
eventuele plenaire behandeling zou op 21 oktober in samenhang met de onder
agendapunt 2 genoemde wetsvoorstellen kunnen plaatsvinden.
4. Met betrekking tot wetsvoorstel
30896

Regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met vrachtauto’s

(Wet wegvervoer goederen)
wordt eindverslag uitgebracht teneinde het voorstel (kort) plenair te behandelen op
dinsdag 28 oktober 2008.
5. De brief inzake de plenaire behandeling van wetsvoorstel 30452 (RBML) wordt
geaccordeerd zonder de passage over het voorgehangen ontwerpbesluit. Hoewel de
commissie het principiële punt ondersteunt, wordt er de voorkeur aangegeven wanneer dit
centraal – conform besluitvorming in het College van Senioren – onder de aandacht van de
regering wordt gebracht.
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6. De commissie besluit op dinsdag 28 oktober te spreken over het houden van een
beleidsdebat over een aantal samenhangende adviezen op het terrein van Verkeer en
Waterstaat, waarbij de verwachte nota Mobiliteitsaanpak betrokken kan worden en
specifiek ook de Randstadvisie 2040. Mogelijk kan het een gezamenlijk debat met de
commissie VROM/WWI worden.
7. De voorstellen van de staf ten aanzien van de toezeggingenregistratie worden
overgenomen, met dien verstande dat de toezeggingen betreffende de Scheldeverdragen
niet zullen worden overgeschreven naar LNV. De commissie wenst de stand van zaken van
de uitvoering van aangenomen moties op een nader moment te bespreken, alsmede het
advies van de commissie-Nijpels over de ontpolderingsalternatieven.

De griffier van de commissie,
Hester Menninga

