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1. 32666 
Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de 

uitvoering van het kabinetsstandpunt "Spoor in beweging" 

De commissie besluit om de procedure aan te houden tot 3 april 2012. 

 

2. 32667 

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van 

de implementatie van richtlijn nr. 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

de Europese Unie van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de 

regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap te verbeteren 

en uit te breiden (PbEU L 140) en de uitvoering van verordening (EU) nr. 1031/2010 van de 

Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van 

de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het 

Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in 

broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU L 302) en verordening (EU) nr. 

920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd 

registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de 

Raad en Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 270) 

(herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten) 

De commissie stelt 3 april 2012 vast als inbrengdatum voor het nader voorlopig verslag. 

 

3. Tweede monitoringsrapportage voortgang NSL (30175) 

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van I&M van 8 maart 2012 in reactie op brief 

van 3 februari 2012 (30175, B) 

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks 

(Vos). Een conceptbrief wordt per mail door de commissiestaf verspreid, opdat andere 

fracties kunnen aansluiten bij (een onderdeel van) deze inbreng. 
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4. E1200091 

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijnen 2000/60/EG en 2008/105/EG 

betreffende prioritaire stoffen COM(2011)876 

De commissie stelt 3 april 2012 vast als inbrengdatum voor schriftelijk overleg met de 

regering. 

 

5. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Brief van minister van I&M van 13 maart 2012 (Kamerstukken 1/2 32660 A/50 en B/51) 

inzake definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SIVR) 

De commissie besluit om de bespreking van dit punt aan te houden tot 17 april 2012. De 

commissiestaf wordt verzocht om de commissie deze week nadere informatie toe te zenden. 

 

6. Halfjaarlijks rappel toezeggingen 

De commissie stemt neemt de brief van bewindslieden I&M van 16 maart 2012 (33000 XII, 

D) voor kennisgeving aan en neemt het ambtelijk advies over. Toezeggingen T00555, 

T00681, T01381 en T01382 blijven als openstaand geregistreerd staan. 

 

7. Mededelingen en rondvraag 

- De commissie verzoekt de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van 

zijn brief van 16 maart 2012 (22112, FJ) om met betrekking tot het voorstel dat ziet op 

koolstofafvang en -opslag (CCS) een BNC-fiche uit te brengen, indien het te zijner tijd 

een besluit blijkt te zijn met daarin nieuwe beleidsmatige elementen. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 


