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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening 

 

 

 

 datum 9 juli 2013 

 ons kenmerk 45073/WB/ 

 

 

1. 33605 A 

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2012  

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

2. 33605 XII 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012  

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

3. 33640 A 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (wijziging 

samenhangende met de Voorjaarsnota) 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

4. 33640 J 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 (wijziging 

samenhangende met de Voorjaarsnota) 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

5. 33640 XII 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor 

het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 
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6. Vervolgbrief subsidiariteitsbezwaar periodieke controles (waaronder APK-

 keurinigen) van motorvoertuigen etc. 

 E1200401 

Voorstel voor een verordening betreffende de periodieke technische controle van 

motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG 

COM(2012)380 

E1200412 

Richtlijnvoorstel tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de 

kentekenbewijzen van motorvoertuigen COM(2012)381 

E1200423 

Verordening betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de 

Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG COM(2012)382  

 

De commissie besluit om de Kamer te adviseren om de Tweede Kamer te volgen door een 

gelijkluidende brief te sturen aan de Europese Commissie in reactie op de brief van de 

Europese Commissie van 14 mei 2013 naar aanleiding van het gemotiveerd advies 

(subsidiariteit) van de Kamer (33431, C). De commissie stelt hiertoe een conceptbrief aan de 

Voorzitter met als bijlage een conceptbrief aan de Europese Commissie vast (33431, D). 

 

7. 31755 

Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten 

(modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage) 

De commissie neemt de brief van de minister van I&M van 25 juni 2013 inzake onder meer 

twee Eerste Kamer-toezeggingen (31755, S) voor kennisgeving aan en besluit om 

toezegging T01130 als voldaan te beschouwen. 

 

8. Mededelingen en rondvraag 

De commissie besluit om wetsvoorstel 33442 Wijziging van de Wet zeevarenden, de 

Scheepvaartverkeerswet en de Wet op de economische delicten in verband met  de 

implementatie van de wijziging van de bijlage bij het STCW-Verdrag en de STCW-Code en 

enige andere onderwerpen op het terrein van de zeevaartbemanning te agenderen voor 

procedure op 10 september 2013. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 
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