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1. 32366
Regels voor het verlenen van vergunning voor de onrechtmatige bewoning van
recreatiewoningen (Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen)
De fracties van CDA (Janse de Jonge), VVD (Huijbregts-Schiedon) en PvdA (Meindertsma)
leveren inbreng voor het voorlopig verslag. De SP (Meulenbelt) en de VVD en PvdA sluiten
zich aan bij de CDA-inbreng. Gelet op de hoge mate van overeenstemming van
fractiestandpunten zal de staf de inbrengen verwerken en bij gelegenheid van het circuleren
van de proef nagaan of er vragen als commissievragen gesteld kunnen worden. Het
voorlopig verslag wordt op 19 april 2011 geagendeerd om het vast te kunnen stellen.
Onder het voorbehoud dat de memorie van antwoord tijdig wordt ontvangen stelt de
commissie voor het wetsvoorstel te agenderen voor plenair debat op 24 mei 2011.
2. T00863
Participatie en zeggenschap huurders via andere werkvormen en methoden (30856)
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 4 april 2011 in
reactie op de brief van de commissie VROM/WWI d.d. 15 februari 2011 inzake bevordering
van diversiteit in huurdersorganisaties (wordt gedrukt onder nummer 30856, F)
De brief van de minister d.d. 4 april 2011 wordt voor kennisgeving aangenomen. De
toezegging is hierdoor deels voldaan. De commissie wacht nadere berichtgeving in het najaar
af.
3. Rondvraag
Het lid Putters zal uiterlijk 15 april 2011 kenbaar maken of hij de wetsvoorstellen
− 31501 Wijziging van de Wet Wijziging van de Wet milieubeheer en diverse aanverwante
wetten (Verdere invulling van hoofdstuk 9)
− 32197 Wijziging van de Wet milieubeheer, houdende aanpassing van hoofdstuk 2 aan de
Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en aanvulling, verduidelijking en vereenvoudiging
van de in hoofdstuk 16 opgenomen regeling van de systemen voor de handel in
broeikasgas- en NOx-emissierechten in verband met aanbevelingen uit het project
Evaluatie Emissiehandel, proefprojecten voor de opslag van CO2 en wijzigingen van
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verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van
21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en
Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 386)
(Aanpassingswet handel in emissierechten II)
voor procedure zou willen agenderen (anders wordt blanco eindverslag vastgesteld op 19
april 2011).

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

