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1. Met betrekking tot de wetsvoorstellen 

 

32252 

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds 

en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer 

(modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) 

 

32625 

Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de 

invoering van de wet van ... tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de 

invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet 

geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, 

geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds) 

 

wordt inbreng geleverd voor het voorlopig verslag door de fracties VVD (Huijbregts-

Schiedon), PvdA (Putters), CDA (Martens, volgt) en SP (Slagter, uiterlijk 5 oktober 2011 

volgt eventueel nieuwe versie inbreng). De commissie verzoekt de staf om een 

commissiebrief te zenden aan de staatssecretaris van I&M inzake het voorgehangen 

Ontwerpbesluit milieubeheer en het voorgehangen Ontwerp invoeringsbesluit 

geluidproductieplafonds, namelijk dat de commissie - vanuit het oogpunt van integrale 

behandeling van de besluiten en de wetsvoorstellen 32252 en 32625 - zich het recht 

voorbehoudt om tot een week na afhandeling van de wetsvoorstellen te reageren op de 

voorhangbrief dan wel deze te betrekken bij de behandeling van de wetsvoorstellen 32252 

en 32625. 

 

2. 32304 

Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming 

tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte 

klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening) 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schaap), PvdA 

(Vlietstra), CDA (De Vries-Leggedoor) en SP (Smaling). 
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3. Met betrekking tot de wetsvoorstellen 

 

32314 

Instelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Wet Raad voor de 

leefomgeving en infrastructuur) 

 

32323 

Intrekking van de Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen 

 

wordt inbreng geleverd voor het voorlopig verslag door de fracties van PvdA (Putters), SP 

(Smaling), GroenLinks (Vos) en ChristenUnie (Ester).  

 

4. 32588 

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

aanvullingen) 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Martens), SP 

(Vliegenthart, volgt), D66 (Van Boxtel) en GroenLinks (Vos). De commissie verzoekt de 

staf om in het voorlopig verslag een commissievraag op te nemen over de (al dan niet 

permanente) status van de wet en de voornemens van de regering op dit gebied. 

 

5. Halfjaarlijks rappel toezeggingen 

Brief van de bewindslieden van I&M van 6 september 2011 (32500 XII, C herdruk) met een 

reactie op het toezeggingenrappel 

De commissie neemt het ambtelijk advies bij de gerappeleerde toezeggingen over. De 

commissie besluit om toezegging T01141 als voldaan te beschouwen. Voorts besluit de 

commissie om een brief te sturen aan de minister van I&M inzake de toezeggingen T00852 

en T01136. De staf wordt verzocht hiervoor een conceptbrief op te stellen. Tot slot besluit 

de commissie te vragen naar nadere informatie met betrekking tot T01137 in het voorlopig 

verslag met betrekking tot wetsvoorstel 32588. De staf wordt verzocht dit in het voorlopig 

verslag op te nemen. 

 

6. Natuurherstel en verdieping Westerschelde 

Verslag schriftelijk overleg (LXXXVIII, G) 

De commissie besluit om de bespreking een week uit te stellen tot 11 oktober 2011. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


