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1.

21 juni 2011
43094/WB/EB

32377
Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming
over infrastructurele projecten
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 13 september 2011.

2.

E1100181
Witboek: Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte - werken aan een
concurrerend en zuinig vervoerssysteem COM(2011)144
De commissie neemt de brieven van de minister van I&M van 29 april 2011 (32762, A) en
3 mei 2011 (32762, B) voor kennisgeving aan.

3. Veiligheid van dijken
Brief van de staatssecretaris van I&M van 18 mei 2011 (32474, I) naar aanleiding plenaire
behandeling van wetsvoorstel 324742
De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van I&M voor kennisgeving aan.
4. Wijziging Vuurwerkbesluit etc.
Brief van de staatssecretaris van I&M van 31 mei 2011 (32500 XI, G) in reactie op brief van
2 november 2011
De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van I&M voor kennisgeving aan.
5. T01245
Terugnemen van wetsvoorstel 31546 teneinde het wetsvoorstel in te trekken (31546)
De commissie besluit om toezegging T01245 als afgedaan te beschouwen.
6. Mededelingen en rondvraag
-

De commissie selecteert de voorhang inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het

RVV 1990 in verband met de verhoging van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar
1
2

Dossiernummer op www.europapoort.nl.
Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985,
houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzeten bekostiging van muskusrattenvangers,
tot regeling van de zorgplicht ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door
muskusratten en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de
waterschappen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 mei 2011 zonder stemming aangenomen.
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130 km per uur en tot wijziging van het BABW in verband met enkele redactionele
aanpassingen aan bepalingen inzake experimenten met een variabele maximumsnelheid
(brief van de minister van I&M van 23 mei 2011; 32646, 11) uit het overzicht aanhangige
gedelegeerde regelgeving en bespreekt op 28 juni 2011 een conceptbrief, waarvoor leden
uiterlijk vrijdag 24 juni 2011 12:00 uur inbreng kunnen leveren aan de staf. Gelet op de
voorhangtermijn, wordt de minister schriftelijk van dit voornemen van de commissie op de
hoogte gesteld.
-

De commissie neemt de voorhang Omzetting EU-richtlijn inzake fase II-benzinedamp-

terugwinning (29383, 157) en de voorhang inzake een experiment met begeleid rijden
(29398, 280) voor kennisgeving aan.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

