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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie  

 

 datum 7 juli 2009 

 kenmerk 40121/KvD/KL 
 

 

1. Met betrekking tot 

31755 Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten 

(modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)  

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Janse de 

Jonge), PvdA (Putters), VVD (Huijbregts-Schiedon) en SP (Slagter). 

2. Met betrekking tot 

31791 Wijziging van de Wet inburgering (vrijwillige inburgering, persoonlijk 

inburgeringsbudget en harmoniseren handhavingstermijnen) 

stelt de commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op  

22 september 2009. 

3.  Met betrekking tot 
31953 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de 

invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht) 

 stelt de commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op  

6 oktober 2009. 

   

4. De commissie besluit de nadere kabinetsreactie inzake eindbeeld Mans/Wabo/Oosting 

(30844, L) te betrekken bij de verdere behandeling van de Invoeringswet Wabo (319533).  

Tevens besluit de commissie de minister van VROM een brief te sturen met betrekking tot de 

afhandeling van de motie Huijbregts (30844, I).   

5. Met betrekking tot het ontwerp-besluit omgevingsrecht wordt inbreng voor het voorlopig 

verslag geleverd door de fracties van CDA (Janse de Jonge), PvdA (Meindertsma) mede 

namens de fracties van de SP en CU/SGP, VVD (Huijbregts-Schiedon). 
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6. Besloten wordt de schriftelijke antwoorden van de minister op vragen gesteld tijdens het 

debat over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) te bespreken op  

 8 september 2009.  

7.  Besloten wordt op 8 september 2009 nogmaals te bespreken of behoefte bestaat aan een 

beleidsdebat Wonen. Opgemerkt wordt dat dan nog niet beschikt kan worden over een 
verwacht SER-rapport en de begrotingsplannen voor 2010, zodat wellicht  

8. De commissie besluit de implementatie beschikking aanvaarding afvalstoffen op 

stortplaatsen de agenderen op 8 september 2009. Tevens wordt de griffie verzocht 

voortaan alle amvb’s, besluiten en evaluatieonderzoeken te agenderen.  

 

9. De voorzitter stelt voor, mede gelet op de lage opkomst bij het gesprek met de directeur van 

het Planbureau voor de leefomgeving, het initiatief voor een gesprek met de heer Dessens 

inzake CO2-opslag bij de CDA-fractie te leggen, waarbij geïnteresseerden van andere fracties 

zich kunnen aansluiten. Daar stemmen de aanwezige leden van de CDA-fractie mee in. 

 

 De griffier van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / 

Wonen, Wijken en Integratie, 

 Kim van Dooren  

 

 


