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1. 33135
Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het
permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen
op het terrein van het omgevingsrecht
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 9 oktober 2012.
2. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De commissie neemt de brief van de minister van I&M van 9 juli 2012 (32660, D) voor
kennisgeving aan.
3. Structuurvisie ZuidasDok
De commissie neemt de brief - met bijlage - van de minister van I&M van 22 augustus 2012
(32668, A herdruk) voor kennisgeving aan.
4. Technische briefing 25 september 2012 inzake wetsvoorstel 32862
Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de
totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet)
Afgesproken wordt dat leden van de commissie tot uiterlijk 14 september 2012 specifieke
vragen en aandachtspunten voor wat betreft de geplande technische briefing kunnen mailen
aan de commissiestaf. Deze zullen door de commissiestaf worden doorgezonden aan de
ambtenaren van het ministerie van I&M, die de briefing zullen verzorgen.
5. Mededelingen en rondvraag
a.

Naar aanleiding van het wekelijkse overzicht aanhangige gedelegeerde regelgeving
worden op verzoek van het lid Slagter-Roukema (SP) de brieven van de minister van
I&M van 5 september 2012 inzake de nahang van het besluit tot wijziging van het
Besluit omgevingsrecht en het Besluit ruimtelijke ordening (29383, 201) en van 10
september inzake nahang van het besluit tot wijziging van het Besluit algemene
regels ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening in verband met de
toevoeging van enkele onderwerpen van nationaal ruimtelijk belang (29383, 202),
ter bespreking geagendeerd op 25 september 2012.
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b.

Met betrekking tot het wetsvoorstel 32845 Voorstel van wet van de leden Monasch,
Bashir, Van Gent en Verhoeven tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000
teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te maken in een plusregio die
de gemeente Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat (Wet
aanbestedingsvrijheid OV grote steden) onderstreept de commissie het belang van
een spoedige plenaire behandeling, ook gezien het oorspronkelijke voorstel van de
commissie om het wetsvoorstel te behandelen op 11 september 2012.
De plenaire behandeling staat momenteel onder voorbehoud gepland voor dinsdag
25 september 2012.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

