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 aan De leden van de commissie voor 

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

 

 

 datum 22 juni 2010 

 ons kenmerk 41130/KvD/ 

 

 

1. De commissie neemt de brief van de minister van VROM d.d. 7 juni 2010 ter 

beantwoording van vragen over het ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet 

(Kamerstukken I, 2009-2010, 32127, AE) voor kennisgeving aan. 

 

2. De commissie neemt de brief van de minister van VROM d.d. 8 juni 2010 ter aanbieding 

van de wijziging Regeling groenprojecten 2010 (Kamerstukken II, 2009-2010, 30196, 

nr.106) voor kennisgeving aan. 

 

3. De commissie houdt de brief van de minister van VROM d.d. 9 juni 2010 inzake voorhang 

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit handel in emissierechten (verlenging NOx opt-

out) (kamerstukken II, 2009-2010, 28240, nr.105) aan tot 29 juni 2010. 

 

4. De commissie besluit op 6 juli 2010 inbreng te leveren bij de brief van de minister van 

VROM d.d. 14 juni 2010 inzake voorhang besluit houdende wijziging van het Besluit 

milieueffectrapportage (reparatie en modernisering) (Kamerstukken II, 2009-2010, 31755, 

nr.38). De commissie verzoekt na te gaan op welke wijze de Tweede Kamer dit besluit 

behandelt. 

 

5. De commissie neemt de brief van de minister van VROM d.d. 15 juni 2010 inzake voorhang 

Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling monitoring handel in emissierechten i.v.m. 

het aanleveren en de kwaliteitsborging van gegevens t.b.v. berekening emissierechten 

2013-2020 voor kennisgeving aan. 

 

6. De commissie neemt de brief van de minister van VROM d.d. 16 juni 2010 over de 

invoeringsdatum van de Wabo voor kennisgeving aan. Toezegging T01141 is hiermee 

afgedaan.   

 

7. De commissie besluit op 29 juni 2010 inbreng te leveren bij de brief van de minister van 

VROM d.d. 18 juni 2010 inzake voorhang ontwerpregeling overige pyrotechnische 

artikelen. 

 



 datum 22 juni 2010 

 ons kenmerk /KvD/ 

 blad 2 

 

 

8. De commissie besluit op 6 juli 2010 inbreng te leveren bij het ontwerpbesluit tot wijziging 

van de Wet op de huurtoeslag (verhoging van het bedrag waarmee de normhuur wordt 

verhoogd tot de basishuur)(Kamerstukken II 27926, nr.148). De staf zal zich inspannen de 

Tweede Kamerinbreng tijdig te verspreiden. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren   

 

 

 


