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C  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 15 april 2014 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 13 maart 
2014 een brief gestuurd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu 
inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de 
Kamer zijn gedaan. De Minister en de staatsecretaris van Infrastructuur en 
Milieu hebben op 15 april 2014 gereageerd. 

De vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening1 

brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en 
Ruimtelijke Ordening,
De Boer 

1 Samenstelling:
Holdijk (SGP), Van der Linden (CDA), Essers (CDA), Kox (SP), Slagter-Roukema (SP), Engels 
(D66), Witteveen (PvdA), Nagel (50PLUS), Duthler (VVD), Hermans (VVD), Huijbregts-Schiedon 
(VVD) (vice-voorzitter), Koffeman (PvdD), Schaap (VVD), Vliegenthart (SP), Flierman (CDA), 
Martens (CDA), Van Boxtel (D66), Vos (GL), De Boer (GL), De Lange (OSF), Ter Horst (PvdA), 
Vlietstra (PvdA), M. de Graaff (PVV), Reynaers (PVV) (voorzitter), Ester (CU), Schouwenaar 
(VVD) Van Beek (PVV), Duivesteijn (PvdA), Koning (PvdA)
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL  

Aan de Minister van |Infrastructuur en Milieu 

Den Haag, 13 maart 2014 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. 

Middels deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse 
overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag 
ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn 
volgens onze informatie op 1 januari 2014 is verstreken. Daarbij treft u 
tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels 
voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2014 verloopt. Beide 
lijsten zijn terug te vinden via de volgende links: 

Rappel: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vji0jp9ubbnv&ministerie=vijlkmy9oxyg 

Vooruitblik: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vji0mbhvp8q5&ministerie=vijlkmy9oxyg 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 2 mei 2014 eventuele correcties en een prognose van de termijnen 
waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij 
voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is vestreken. 

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te 
houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, 
nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste 
Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding 
van het toezeggingenregistratienummer. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol 
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BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRA-
STRUCTUUR EN MILIEU  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 15 april 2014 

Met uw brief d.d. 13 maart 2014 heeft u verzocht om een actualisatie van 
de toezeggingen die aan de Eerste Kamer zijn gedaan, en waarvan de 
termijn op 1 januari 2014 is verstreken. 

Hierbij voldoe ik aan uw verzoek. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
W.J. Mansveld 
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Nr. Datum Debat Onderwerp Stand van zaken 

00555 05-08-2005 Aanbieding van de 
memorie van 
antwoord van het 
wetsvoorstel 
Registratiewet 
externe veiligheid 
(28 767) 

Staatssecretaris Van Geel zegt toe dat 
hij bij de evaluatie van de wetswijzi-
ging zal kijken naar de raadpleegbaar-
heid van de gegevens in het centraal 
register. 

Bedoelde evaluatie van het Registratiebesluit externe 
veiligheid is nog niet uitgevoerd. Voorrang is gegeven 
aan het wijzigen van het Registratiebesluit (Stb 2013 
492) om dit weer in overeenstemming te brengen met 
het Besluit externe veiligheid buisleidingen, het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen en de Wet milieubeheer. 
En tevens aan het beter uitvoerbaar maken van het 
melden en de registratie van buisleidinggegevens. 
Voornemen is de evaluatie van het registratiebesluit 
externe veiligheid in de 2e helft van dit jaar op te 
pakken. 

00681 22-04-2008 Wet milieu-
aansprakelijkheid 
(30 920) 

De Minister zegt toe dat, na aanne-
ming van het wetsvoorstel, conform 
de motie-Spies onderzoek zal worden 
gedaan en dat zij de Eerste Kamer de 
resultaten van dit onderzoek zal 
voorleggen. Vervolgens zal, indien 
het onderzoek daar aanleiding toe 
geeft middels wetswijziging een 
aantal bedrijfsactiviteiten kunnen 
worden toegevoegd. De Kamer kan 
hier dan nog op de normale wijze op 
reageren. In het uiteindelijke herziene 
wetsvoorstel zal de delegatiegrond-
slag (art. 17.7, tweede lid) worden 
geschrapt. 

Uit oogpunt van wetgevingsefficiëntie zal de wijziging 
worden gecombineerd met een andere wijziging van de 
Wet milieubeheer waarin andere punten van onderge-
schikte aard worden geregeld. Dit wetsvoorstel zal in 
april aan de Tweede Kamer worden aangeboden. 

01718 19-03-2013 Permanent maken 
Crisis- en herstelwet 
(33 135) 

De Minister van Infrastructuur en 
Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding 
van vragen en opmerkingen van de 
leden Ester en Vliegenthart, dat zij 
weliswaar geen aparte integrale 
evaluatie van de Crisis- en herstelwet 
meer gaat doen, maar zegt de Kamer 
wel toe dat de evaluatie zal plaatsvin-
den in aanloop naar de indiening van 
de Omgevingswet door uitgebreide 
consultaties met alle stakeholders. 
Daar komen ook evaluaties bij op 
specifieke onderdelen, zoals de 
reactieve aanwijzing of het proces-
recht. Ook zegt de Minister toe om 
jaarlijks voortgangsrapportages met 
betrekking tot de Crisis- en herstelwet 
te blijven sturen. 

Er worden continue consultaties met de stakeholders 
georganiseerd in het kader van de ontwikkeling van de 
Omgevingswet. Daar waar in het wetsvoorstel 
Omgevingswet gebruik wordt gemaakt van de 
ervaringen die worden opgedaan met de experimenten 
in het kader van de Crisis- en herstelwet wordt dit ook 
gedeeld met de stakeholders. 
Voor de bestuursrechtelijke versnellingen, hoofdstuk 1 
van de Crisis- en herstelwet, wordt een evaluatie 
uitgevoerd door het Ministerie van VenJ. Deze evaluatie 
zal de Kamer op korte termijn ontvangen. 
Jaarlijks ontvangt de Kamer een Voortgangsrapportage 
Crisis- en herstelwet. De eerstvolgende rapportage 
ontvangt de Kamer voor de zomer van 2014. 
Er zijn afspraken gemaakt met IPO en VNG over de 
reactieve aanwijzing. Deze afspraken krijgen vorm in 
het wetsvoorstel Omgevingswet. De reactieve 
aanwijzing komt niet voor in de Crisis- en herstelwet. 
In overleg met IPO en VNG is besloten de reactieve 
aanwijzing niet uitgebreid te evalueren. Wel hebben 
VNG en IPO nu samen een onderzoek lopen naar de 
ervaringen met de doorwerking van provinciaal beleid 
onder de Wro inclusief de toepassing van de reactieve 
aanwijzing. 

01724 04-06-2013 Wijziging van de Wet 
veiligheid wegtun-
nels (33 125) 

De Minister van Infrastructuur en 
Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding 
van vragen en opmerkingen van het 
lid Schouwenaar, toe om bij het 
Kenniscentrum voor Tunnels expliciet 
de vraag neer te leggen hoe ervoor 
gezorgd kan worden dat gebruikers 
van tunnels meer actieve kennis 
krijgen over wat zij moeten doen in 
onveilige situaties in tunnels en om te 
vragen op welke wijze dit het beste 
georganiseerd kan worden. 

Het Kenniscentrum voor Tunnels is geïnformeerd over 
de toezegging. Het Kenniscentrum voor Tunnels is nog 
niet volledig operationeel. Dit zal naar verwachting in 
het 2e kwartaal van 2014 zijn. In overleg tussen IenM en 
het Kenniscentrum voor Tunnels zal worden bepaald 
hoe de toezegging uitgevoerd kan worden. 
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Nr. Datum Debat Onderwerp Stand van zaken 

01795 02-07-2013 Wet basisnet (vervoer 
gevaarlijke stoffen) 
(32 862) 

De Staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu zegt de Kamer, naar 
aanleiding van een vraag/opmerking 
van het lid Schaap (VVD) en het lid 
Martens (CDA), toe de maatschappe-
lijke kosten-batenanalyse uit te 
werken en in beeld te brengen voor 
verschillende risicodomeinen op het 
gebied van Infrastructuur en Milieu. 

Voor de uitvoering van deze toezegging is bij IenM het 
Programma Bewust Omgaan met Veiligheid gestart. 
Hierin worden de diverse veiligheidsafwegingen 
(inclusief maatschappelijke kosten-batenanalyses) die 
binnen beleidsdossiers van IenM worden gehanteerd in 
kaart gebracht, besproken en vergeleken. Daarnaast is 
de WRR gevraagd om samen met andere adviesraden 
en wetenschappelijke instituten de IenM veiligheidsbe-
nadering te toetsen aan wetenschappelijke inzichten. De 
eerste resultaten van dit programma zullen, in de vorm 
van een proeve van een IenM breed afwegingskader, in 
2014 aan zowel Eerste als Tweede Kamer worden 
aangeboden. 

01796 02-07-2013 Wet basisnet (vervoer 
gevaarlijke stoffen) 
(32 862) 

De Staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu zegt de Kamer, naar 
aanleiding van de opmerking en 
vraag van het lid Van Boxtel (D66) en 
het lid Koning (PvdA) toe alle 
gemeenten een brief te sturen met de 
mededeling dat de inwerkingtreding 
van de wet een communicatie-
element in zich draagt. 

Basisnet is tot stand gekomen in nauwe samenwerking 
met VNG en IPO. Per 1 juli 2014 treedt de Wet Basisnet 
in werking. Rijkswaterstaat (Infomil) verzorgt de 
communicatie over Basisnet. Deze zal vóór 15 juni 2014 
een brief sturen naar alle gemeenten over de communi-
catie rondom Basisnet.
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