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 aan De leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat  

i.a.a. de leden van de vaste commissie voor BZK/AZ (i.v.m. agendapunt 4) 
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1. 31546  Wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke 

ordening met het oog op de verbetering van de beroepsprocedure 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 april 2010. 

 

2. 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 

De fracties van CDA (Benedictus), PvdA (Haubrich-Gooskens) en SGP (Van den Berg; 

mede namens de fractie van ChristenUnie) leveren inbreng voor het voorlopig verslag. 

 

3. Halfjaarlijks rappel toezeggingen 

De commissie neemt de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat van 9 maart 

2010 inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen (32123 XII, D) voor kennisgeving aan. 

Toezeggingen T00471 en T00659 worden door de commissie als voldaan beschouwd. 

 

4. Brief n.a.v. behandeling Crisis- en herstelwet (32127) 

De commissie kan instemmen met het verzenden aan de minister van Justitie van de 

bijgevoegde brief met betrekking tot een tweetal toezeggingen door de regering.  

De fractie van de PvdA stelt voor om in deze brief ook te vragen naar de rechtszekerheid 

van burgers van Barendrecht. De commissie besluit om op 13 april 2010 te bespreken of 

zij met betrekking tot dit punt een aparte brief wenst te sturen. 
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5. Mededelingen en rondvraag 

De voorzitter van de commissie deelt mee dat de commissie de afgelopen jaren met veel 

plezier heeft samengewerkt met vertrekkende griffier van de vaste commissie voor 

Verkeer en Waterstaat Hester Menninga. De voorzitter omschrijft haar als alert, vindingrijk 

en deskundig en dankt haar voor de prettige samenwerking. 

 

De griffier van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, 

Warmolt de Boer 


