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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

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

 

 datum 23 september 2009 

 kenmerk 40183/KvD/ 
 

 
1. 31791 Wijziging van de Wet inburgering (vrijwillige inburgering, persoonlijk 

inburgeringsbudget en harmoniseren handhavingstermijnen) 

  Er wordt inbreng geleverd door de fracties van CDA (Leunissen), VVD (Asscher), PvdA 

(Meurs), SP (Meulenbelt) en CU (Kuiper). De minister zal verzocht worden spoedig te 

antwoorden. 

 

2. Diverse brieven inzake het NSL (Kamerstukken I 30489, V en W, en Kamerstukken II 30175, 

nr. 85 en 88) 

Er wordt inbreng geleverd voor nadere schriftelijke vragen van de commissie door de fracties 

van PvdA (Putters), SP (Smaling). De inbreng moet uiterlijk vrijdag 25 september bij de 

griffier van de commissie zijn aangeleverd.  

 

3. Ontwerpbesluit omgevingsrecht (Verslag van een schriftelijk overleg, Kamerstuk I 
30844/31953, M) 

Er wordt inbreng geleverd voor nadere vragen door de fracties van VVD (Huijbregts), PvdA 

(Meindertsma), Nagegaan zal worden of de vragen van de PvdA-fractie wederom mede 

namens de SP en CU gesteld kunnen worden. 

 

4. Lijst Balkenende (B- en C-lijst VROM/WWI bijgevoegd) 

 De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

5.  Wijziging van het Besluit glastuinbouw en het Besluit landbouw milieubeheer (brief van de 

minister van VROM van 1 september, reeds in uw bezit).  

Wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

6. De inbreng van schriftelijke vragen m.b.t. de Amvb Ruimte wordt aangehouden tot 29 

september 2009. 

 
7. Rondvraag: 

• De commissievoorzitter maakt melding van haar voorgenomen gesprek met de SG van 

het ministerie van VROM/WWI. (NB: de voorzitter heeft teruggekoppeld uit dit gesprek 
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dat er is toegezegd de voorhang van ontwerpregelingen procedureel met meer 

zorgvuldigheid te omkleden) 

• De voorzitter vraagt in algemene zin aandacht voor het tijdig inleveren van inbrengen. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
 

 

 


