Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu / Wonen, Wijken en Integratie
dinsdag 3 maart 2009

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 Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (m.h.o.o.

laatste punt van rondvraag)

datum
kenmerk

1.

3 maart 2009
39635//KvD

Met betrekking tot wetsvoorstel
31446

Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (uitvoeringstechnische wijzigingen)

wordt blanco eindverslag uitgebracht, teneinde af te doen als hamerstuk.
2.

Met betrekking tot wetsvoorstel
31439

Regels met betrekking tot voorzieningen op gemeentelijk niveau voor de

behandeling en registratie van klachten over discriminatie (Wet gemeentelijke
antidiscriminatievoorzieningen)
wordt de procedure aangehouden tot 10 maart 2009.
3.

Met betrekking tot wetsvoorstel
31589

Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie en derogatie

luchtkwaliteitseisen)
wordt blanco eindverslag uitgebracht, teneinde af te doen als hamerstuk.
4.

Met betrekking tot wetsvoorstel
30895

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en

de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet)
zal op 17 maart 2009 inbreng voor het nader voorlopig verslag worden geleverd.
5.

Naar aanleiding van de brieven van de minister van VROM d.d. 22 januari 2009 waarbij de
concept Nota van Antwoord voor de inspraakprocedure van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is aangeboden en van 13 februari 2009
waarbij de brief aan de Tweede Kamer over toezeggingen n.a.v. het AO luchtkwaliteit op 4
februari 2009 is aangeboden wenst de commissie een plenair debat te houden in de maand
mei. De griffier wordt verzocht na te gaan welke data beschikbaar zijn.
Ter voorbereiding op dit debat wenst de commissie nog schriftelijk van gedachten te wisselen
met de minister. De vragen zullen op 24 maart 2009 worden ingeleverd.

6.

De brief van de minister van VROM d.d. 18 februari 2009 inzake beantwoording vragen
n.a.v. de aanbieding van de structuurnota snelwegpanorama’s wordt voor kennisgeving
aangenomen. Op dit onderwerp zal worden teruggekomen bij de behandeling van de amvb
Ruimte.
De concept-reactie op groenboek territoriale cohesie1, welke alleen aan de Tweede Kamer is

7.

aangeboden, geeft de commissie aanleiding tot het schrijven van een brief aan de minister
van VROM waarin kenbaar wordt gemaakt dat deze commissie nog nader tot een standpunt
zal komen. De commissie wenst het verslag te ontvangen van de hoorzitting van 12 februari
jl en van overleg in de Tweede Kamer met de minister over dit groenboek, alsmede de
reacties van IPO en VNG.
8.

De commissie wenst op een later tijdstip terug te komen op de vraag naar de wenselijkheid
van het houden van een beleidsdebat over het thema Wonen, wanneer het
kabinetsstandpunt over het advies van de stuurgroep Meijerink is verschenen en besproken
in de Tweede Kamer.

9.

Rondvraag
•

Naar aanleiding van een vraag van de Smaling wordt aangegeven dat het ministerie heeft
gemeld dat het Planbureau voor de Leefomgeving is gestart met de ex-durante evaluatie
van de Wro. Naar verwachting zal het definitieve evaluatiekader en tevens een
nulmeting begin april 2009 klaar zijn. De eerste monitoringsrapportage zal begin 2010
gereed zijn.

•

De voorzitter meldt dat volgende week, 10 maart 2009 van 16.00 – 17.00, een gesprek zal
plaatsvinden met de heer Kjaerum, directeur van het Europese Grondrechtenbureau
(opvolger van het Europees Waarnemingscentrum inzake racisme en xenofobie), waarbij
geïnteresseerde leden uit de commissie (integratiedossier) kunnen aanschuiven. De leden
die dit bezoek wensen bij te wonen, kunnen een informatiedossier opvragen bij de staf.

•

De voorzitter stelt voor 10 maart 2009 een gezamenlijke commissievergadering te
houden met de commissie voor OCW om het mondelinge overleg met de ministers van
OCW en VROM over de borging van cultuurhistorische belangen in de ruimtelijke ordening
voor te bereiden. De woordvoerders van de debatten over de monumentenwet (31345), de
Wabo (30844) en de invoeringswets Wro (30938) zullen een extract ontvangen van
relevante passages uit het debat van 9 december 2008 en het visiedocument “Een lust,
geen last”.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

1

Zie dossier E080115 op www.europapoort.nl

