
31 068 Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele
andere wetten ter uitvoering van verordening
(EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van 18 januari
2006 betreffende de instelling van een Europees
register inzake de uitstoot en overbrenging van
verontreinigende stoffen en tot wijziging van de
Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad
(PbEU L 33) en van het op 21 mei 2003 te Kiev
tot stand gekomen Protocol betreffende
registers inzake de uitstoot en overbrenging van
verontreinigende stoffen, met Bijlagen (Trb.
2003, 153, en Trb. 2007, 95) (Uitvoeringswet
EG-verordening PRTR en PRTR-protocol)

Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal

Den Haag, 29 mei 2009

Ter griffie van de Eerste en van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal ontvangen op
2 juni 2009.
De wens dat het in de maatregel geregelde
onderwerp bij de wet wordt geregeld kan door
of namens een van beide Kamers of door ten
minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan
wel dertig leden van de Tweede Kamer te
kennen worden gegeven uiterlijk op 30 juni
2009.

Hierbij zend ik u overeenkomstig artikel 21.6, vijfde lid, eerste volzin, van
de Wet milieubeheer het besluit van 4 mei 2009 tot wijziging van het
Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol en enkele
andere besluiten met het oog op integratie van verplichtingen op het
terrein van milieuverslaglegging (Stb. 210). De beoogde datum van
inwerkingtreding van het besluit is 1 juli 2009.1

Een eensluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. M. Cramer
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1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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