
Korte aantekeningen 
 

Vergadering van de vaste commissie voor 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieu / Wonen, Wijken en Integratie 
 
Dinsdag 14 december 2010  
 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

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

 

 

 

 datum 14 december 2010 

 ons kenmerk 41595/KvD/ 

 

1. 32392 

Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de 

economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 

betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312) 

(Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen). 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 25 januari 2011. 

  

2. 32500 XI, C 

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 23 november 2010 inzake de 

beantwoording van nadere vragen over ontwerpregelgeving pyrotechnische artikelen. 

 

De bespreking van dit agendapunt wordt aangehouden op verzoek van het lid Willems. Hij 

zal aangeven wanneer hij op dit punt terug wil komen.  

 

3. 30489, Z 

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 24 november 2010 inzake 

eerste monitoringsrapportage over de voortgang van het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).  

 

De commissie besluit om inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 25 januari 2011. 

 

4. 31755, M 

Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 19 november 2010 in antwoord op 

vragen van de commissie d.d. 9 juli 2010 over het besluit tot wijzing van het Besluit 

milieueffectrapportage. 

 

De fractie van de PvdA (Putters) zal inbreng leveren voor schriftelijk overleg. De 

conceptbrief zal worden geagendeerd op 21 december 2010, teneinde deze vast te stellen. 
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5. E1000341 

Mededeling met analyse van de opties voor een broeikasgasemissiereductie van meer dan 

20% en beoordeling van het risico van koolstoflekkage (COM(2010)265) 

 

Op 10 december 2011 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu geantwoord op 

schriftelijke vragen van de commissie d.d. 28 september 2010. De antwoorden worden voor 

kennisgeving aangenomen. 

 

6. De commissie heeft geen voornemen tot het houden van een beleidsdebat, maar behoudt 

graag de mogelijkheid voor het houden van een begrotingsdebat, indien nodig. 
 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

  

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 


