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1. 32375 

Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de 

economische delicten in verband met de aanpassing van de definitie van schadelijke stof, de 

uitvoering van de in Bijlage II van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van 

verontreiniging door schepen opgenomen voorschriften met betrekking tot het voorwassen 

van ladingtanks, de uitbreiding van de basis voor het aanwijzen van toezichthouders en 

enige andere onderwerpen  

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

2. 32588 

Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en 

aanvullingen) 

De commissie stelt voor om het voorbereidend onderzoek te houden op 27 september 

2011. 

 

3. Voorhang1 maximumsnelheid 

Besluit tot wijziging van het RVV 1990 in verband met de verhoging van de 

maximumsnelheid op autosnelwegen naar 130 km per uur en tot wijziging van het BABW in 

verband met enkele redactionele aanpassingen aan bepalingen inzake experimenten met een 

variabele maximumsnelheid 

De commissie stelt een brief aan de minister vast in reactie op de brief van de minister van 

I&M van 23 mei 2011 (32646, 11). 

 

4. Kennismakingsgesprek bewindslieden I&M 

a. De commissie stelt voor om op 27 september 2011 van 15:30-16:30 uur een 

kennismakingsgesprek te voeren met de minister en staatssecretaris van I&M. 

 

 

 

                                               
1  Voorhang op basis van artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994 
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b. Door enkele leden van de commissie worden ter vergadering onderwerpen  

aangedragen ter bespreking tijdens de kennismakingsgesprekken. Deze worden gevoegd bij 

het convocaat van de commissievergadering van 5 juli 2011, teneinde in deze vergadering 

de onderwerpen definitief vast te stellen. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 


