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1.Met betrekking tot wetsvoorstel  
31857  Wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten, houdende diverse 

wijzigingen met betrekking tot de luchtvaart 
brengt de commissie eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 
 

2.Met betrekking tot wetsvoorstel 
31870 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet in verband met het verlagen van 

het toegestane alcoholpromillage, alsmede wijziging van de Wet op de 
economische delicten, de Havenbeveiligingswet, de Wet bestrijding 
ongevallen Noordzee, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, en de 
Wet van 26 april 2007, houdende wijziging van enkele wetten op het terrein 
van de scheepvaart in verband met een wijziging in de benaming van de 
inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, op enkele 
technische punten 

besluit de commissie het voorbereidend onderzoek te laten plaatsvinden op dinsdag 30 
maart 2010. 
 

3.Met betrekking tot wetsvoorstel 
32254     Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van de Crisis - en herstelwet  
brengt de commissie eindverslag uit onder voorbehoud van (het debat over de 
controversialiteit van wetsvoorstellen en) plenaire behandeling - gezamenlijk met 
wetsvoorstel 32127 Crisis- en herstelwet - op dinsdag 16 maart 2010. 
 

4.Met betrekking tot wetsvoorstel 
31896  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van 

de Vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma 
wordt door de fractie van het CDA (Benedictus) (aanvullende) inbreng geleverd voor het  
voorlopig verslag.  
 

5.Met betrekking tot de Crisis - en Herstelwet (32127) wordt eindverslag onder voorbehoud 
van plenaire behandeling op 16 maart 2010 uitgebracht.  

Met betrekking tot de brief van de regering in reactie op het verzoek om alternatieven  
betreffende het onteigeningsvraagstuk in wetsvoorstel 32127 Crisis - en Herstelwet 
besluit de commissie genoemde brief te betrekken bij (onder voorbehoud van het debat over 
de controversialiteit van wetsvoorstellen) de plenaire behandeling van het betreffende 
wetsvoorstel. Met betrekking tot de planning van het debat over wetsvoorstel 32127 Crisis- 
en Herstelwet geeft de commissie in overweging zeer tijdig te beginnen.  
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6.Tijdens de rondvraag wordt gesteld dat de commissie op de hoogte gehouden wenst te 

worden van de behandeling van de brief inzake de resultaten tussentijdse evaluatie wet 
markttoezicht registerloodsen, ter uitvoering van de motie-Hendrikx (30.913 E) in de 
Tweede Kamer en na afronding van de behandeling in de Tweede Kamer wenst te bezien of 
een nadere eigenstandige behandeling van de brief aan de orde is.  

 

 

De griffier van de commissie, 
Hester Menninga  


