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1. 32862 

Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de 

totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet) 

De commissie stelt 5 maart 2013 vast als inbrengdatum voor het nader voorlopig verslag. 

 

2. 33125 

Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het  

vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van 

gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces 

van wegtunnels 

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Ter 

Horst) en CDA (Martens). De commissie besluit dat inbrengen van andere fracties of 

wijzigingen in of aanvullingen op de reeds geleverde inbrengen uiterlijk 15 februari 2013 

ter griffie ontvangen dienen te zijn. 

 

3. E1300011 

Europese strategie  voor schone energie voor het vervoer COM(2013)18 

De commissie besluit om de procedure aan te houden tot 26 februari 2013. 

 

4. Vierde Europese Spoorwegpakket: E130002 t/m E1300082 

Een mededeling en zes wetgevende voorstellen COM(2013)25 t/m COM(2013)32 

De commissie besluit om de procedure aan te houden tot 26 februari 2013. De commissie 

besluit tevens om een brief te zenden aan de staatssecretaris van I&M om te verzoeken om 

op zo kort mogelijke termijn het BNC-fiche aan de Kamer te zenden. 

 

5. Mededelingen en rondvraag 

De commissie besluit met betrekking tot wetsvoorstel 33197 Wijziging van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van 

de implementatie van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 

24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van 

                                                
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  Dossiernummers op www.europapoort.nl. 

file://nuthvs02/EKGroepsData$/Word_data/TAB/Convocaten/Concepten/1%202013/12%20februari%202013/www.europapoort.nl
http://www.europapoort.nl/


 

 datum 12 februari 2013 

 ons kenmerk 44761/WB/ 

 blad 2 

 

 

 

verontreiniging; herschikking; PbEU L 334) om 26 februari 2013 vast te stellen als 

inbrengdatum voor schriftelijk overleg met de regering.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


