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 datum 10 mei 2011 
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1. 30489, AB 

Wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) 

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 26 april 2011 inzake het 

behalen van de gestelde doelen voor luchtkwaliteit, in reactie op de brief van de commissie 

VROM/WWI d.d. 29 maart 2011. 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en wenst op de materie terug te komen 

bij gelegenheid van de volgende rapportage Monitoring NSL in het najaar van 2011. 

 

2. 31755, Q 

Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 27 april 2011 inzake de beantwoording 

van de brieven van de commissie VROM/WWI d.d. 29 maart 2011 inzake het besluit mer en 

inzake het Besluit tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit 

omgevingsrecht (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)  

 

Een conceptbrief met de inbreng van de fractie van de PvdA (Putters) zal worden opgesteld 

en per email worden verspreid, zodat andere fracties de mogelijkheid hebben om zich aan te 

sluiten dan wel aanvullende vragen in te leveren.  

 

3. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 april 2011 

inzake de Wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing 

woningwaarderingsstelsel) (gepubliceerd als TK 27926, 157) 

 

De fracties van de SP (Meulenbelt), GroenLinks (Laurier) en de CU/SGP-fractie (De Boer) 

sluiten zich aan bij de inbreng van de PvdA (Meindertsma). 

 

4. 32366 

Regels voor het verlenen van vergunning voor de onrechtmatige bewoning van 

recreatiewoningen (Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen) 

 

De commissie neemt het uitstelbericht van de minister van Infrastructuur en Milieu met 

teleurstelling voor kennisgeving aan. Dit betekent dat plenaire behandeling niet langer 

gehandhaafd kan worden op 24 mei 2011. 
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5. Rondvraag  

Het lid Willems geeft aan binnenkort nog een enkele vraag aan de staatssecretaris van 

Infrastructuur en Milieu te willen stellen als reactie op de tijdens de vergadering van 14 

december 2010 aangehouden brief van de staatssecretaris van I&M over de 

ontwerpregelgeving pyrotechnische artikelen d.d. 23 november 2010 (kamerstukken I, 

32500 XI, C). 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 

 

 


