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1. 32376 

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 

van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 

betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van 

Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad 

(PbEU L 315) 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Noten), SP 

(Smaling) en GroenLinks (Vos). Deze inbrengen worden uiterlijk 2 februari 2012 aan de 

commissiestaf gezonden. 

 

2. Tweede monitoringsrapportage voortgang NSL 

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van I&M van 20 december 2011 (30175, 130) 

Inbreng voor een brief aan de staatssecretaris wordt geleverd door de fracties van PvdA 

(Putters) en GroenLinks (Vos). Een conceptbrief wordt aan de commissieleden gezonden, 

opdat andere fracties zich mogelijk kunnen aansluiten. De fractie van GroenLinks geeft ter 

vergadering reeds aan zich aan te sluiten bij de inbreng van de fractie van de PvdA. 

 

3. E1100851 

Voorstel voor een verordening inzake de vaststelling van regels en procedures voor de 

invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens in het kader 

van een evenwichtige aanpak, en tot intrekking van Richtlĳn 2002/30/EG COM(2011)828 

De commissie besluit om de Kamer niet te adviseren het subsidiariteitsbezwaar van de 

Tweede Kamer te steunen. 

 

4. Mondeling overleg omgevingsrecht 

De commissie verzoekt de commissiestaf om een conceptplanning te maken met betrekking 

tot voorbereiding van de behandeling van het aangekondigde wetsvoorstel voor herziening 

van het omgevingsrecht, teneinde deze planning te kunnen bespreken op 14 februari 

2012. 

 

 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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5. 32366 

Regels voor het verlenen van vergunning voor de onrechtmatige bewoning van 

recreatiewoningen (Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen) 

Bespreking van de brief van de minister van I&M van 27 januari 2012 (32366, E) wordt 

aangehouden tot 7 februari 2012, wanneer de brief is besproken in de 

procedurevergadering van de commissie I&M van de Tweede Kamer. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


