
30 844 Regels inzake een vergunningstelsel met
betrekking tot activiteiten die van invloed zijn
op de fysieke leefomgeving en inzake
handhaving van regelingen op het gebied van de
fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht)

31 953 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging
van diverse wetten ten behoeve van de
invoering van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht)

N1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE-
LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 september 2009

Uit de aantekeningen van de commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie van 8 september 2009
maak ik op dat de commissie graag op korte termijn nadere informatie
ontvangt over de package deal tussen IPO, VNG en Rijk waarover in mijn
brief van 23 juli 2009 wordt gesproken.

Zeer recent heeft de VNG mij meegedeeld dat zij instemt met de package
deal. Daarbij wordt een voorstel gedaan voor een aanpassing van de bij
de package deal behorende bijlage met het basistakenpakket. Dit basis-
takenpakket betreft de taken die worden overgedragen naar de Regionale
Uitvoeringsdiensten. De VNG vraagt mij over dat voorstel een bestuurlijk
overleg te voeren voor 30 september a.s. Dit is de datum waarop er een
algemeen overleg met de vaste commissie voor VROM is gepland over
onder meer de package deal.

Het is mijn voornemen om voorafgaand aan dit Algemeen Overleg de
Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken en verdere uitwer-
king van de package deal. Ik stel voor dat ik dezelfde informatie ook aan
de Eerste Kamer toestuur. Dit betekent dat u voor 30 september 2009 de
gevraagde informatie ontvangt.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. M. Cramer
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