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A  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 18 september 2015 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 14 juli 
2015 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 Staatssecretaris van Infrastructuur en 
Milieu hebben op 17 september 2015 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:
Nagel (50PLUS), Ten Hoeve (OSF), Kuiper (CU), Schaap (VVD), Flierman (CDA), De Grave (VVD), 
Schouwenaar (VVD), Schrijver (PvdA), Sent (PvdA) (voorzitter), Vos (GL), Kops (PVV), Atsma 
(CDA), Dercksen (PVV), Van Dijk (SGP), Don (SP), Van Hattem (PVV), Jorritsma-Lebbink (VVD) 
(vice-voorzitter), Van Kesteren (CDA), Köhler (SP), Meijer (SP), Pijlman (D66), Schaper (D66), 
Stienen (D66), Teunissen (PvdD), Verheijen (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, 14 juli 2015 

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 juli 2015 is verstreken. De lijst is terug te 
vinden via de volgende link: 

Rappel: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vjvfmk8rysra&ministerie=vijlkmy9oxyg 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 18 september 2015 eventuele correcties en een prognose van de 
termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. 

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, 17 september 2015 

Met uw brief d.d. 14 juli 2015 heeft u verzocht om een actualisatie van de 
toezeggingen die aan de Eerste Kamer zijn gedaan, en waarvan de termijn 
op 1 juli 2015 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 

T00555 5 augustus 2005 Registratie gegevens 
externe veiligheid 
inrichtingen, 
transportroutes en 
buisleidingen (28 767) 

Staatssecretaris Van Geel zegt toe 
dat hij bij de evaluatie van de 
wetswijziging zal kijken naar de 
raadpleegbaarheid van de gegevens 
in het centraal register 

De evaluatie van het registratiebesluit zit 
in een afrondend stadium. Een en ander 
heeft nauwe relatie met de digitalisering-
voornemens met betrekking tot de 
Omgevingswet. Het rapport en de 
beleidsreactie op de aanbevelingen 
zullen in het najaar van 2015 in een brief 
aan de Kamer worden gezonden. 

T01095 8 december 2009 Modernisering van de 
regelgeving over de 
milieueffectrappor-
tage 
(31 755) 

De Minister van VROM zegt de 
Kamer toe, naar aanleiding van 
opmerkingen de heer De Boer in de 
evaluatie aandacht te besteden aan 
de borging van cultuurhistorische 
waarden in kleine MERprojecten. 

De toezegging wordt afgedaan via traject 
evaluatie MER. De evaluatie is najaar 
2015 gestart omdat herziening financie-
ring Cie Mer is meegenomen (wat is 
effect van hogere tarieven op aantallen 
MER). Evaluatie is eind 2015 afgerond en 
zal begin 2016 naar EK en TK worden 
gestuurd. 

T01698 21 juni 2013 Wijziging Wegenver-
keerswet 1994 inzake 
wijzigen tellerstand 
van motorrijtuigen 
(33 424) 

De Minister van Infrastructuur en 
Milieu zegt de Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van de 
leden van de PvdA-fractie (Ter Horst) 
in het voorlopig verslag (33 424, A), 
in de memorie van antwoord 
(33 424, B) toe om de Kamer twee 
jaar na inwerkingtreding te 
informeren over hoeveel zaken door 
het OM via de specifieke strafbaar-
stelling van kilometertellerfraude 
zijn opgepakt. 

Op 1 januari 2014 is de Wegenverkeers-
wet 1994 (en het Besluit Voertuigen) 
gewijzigd in verband met het wijzigen 
van tellerstanden van motorvoertuigen. 
Twee jaar na de inwerkingtreding van de 
wijziging moeten de effecten worden 
geëvalueerd. De specifieke vraag wordt 
meegenomen in deze evaluatie. Planning 
is dat dit jaar opdracht wordt verstrekt 
aan een externe partij die de evaluatie uit 
gaat voeren. De resultaten van de 
evaluatie worden vóór de zomer van 
2016 opgeleverd. 

T01724 4 juni 2013 Veiligheid van 
wegtunnels en het 
gebruik van 
gestandaardiseerde 
uitrustingen (33 125) 

De Minister van Infrastructuur en 
Milieu zegt de Kamer, naar 
aanleiding van vragen en opmerkin-
gen 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 

In het (concept-) jaarplan 2015 van het 
Kennisplatform Tunnelveiligheid staat 
hierover: { in de eerste helft van 2015 
samen met RWS een voorstel ontwikke-
len voor een hoofdstuk «Tunnels» in het 
ANWB theorieboek voor het rijexamen;{ 
samen met RWS een voorstel ontwikke-
len voor nadere invulling van publieks-
voorlichting voor mensen die reeds in 
bezit van een rijbewijs zijn. De verwach-
ting is dat eind 2015 inhoudelijk meer 
duidelijk is, waarna de Kamer geïnfor-
meerd kan worden. 

T02020 2 december 2014 Invoering van de 
rijbewijsplicht voor 
landbouw- en 
bosbouwtrekkers en 
motorrijtuigen met 
beperkte snelheid 
(T-rijbewijs) (33 781) 

De Minister van Infrastructuur en 
Milieu zegt de Kamer, naar 
aanleiding van vragen en opmerkin-
gen van het lid Schaap van de 
VVD-fractie, toe de Kamer te 
informeren zodra de uitkomsten van 
het uitwerkingsoverleg met de AOC 
Raad bekend zijn. 

De Eerste Kamer wordt zo spoedig 
mogelijk conform toezegging over de 
uitkomsten van het uitwerkingsoverleg 
met de AOC Raad geïnformeerd. 

T02021 2 december 2014 Invoering van de 
rijbewijsplicht voor 
landbouw- en 
bosbouwtrekkers en 
motorrijtuigen met 
beperkte snelheid 
(T-rijbewijs) (33 781) 

De Minister van Infrastructuur en 
Milieu zegt de Kamer, naar 
aanleiding van vragen en opmerkin-
gen van het lid Schaap van de 
VVD-fractie, toe de bestuurders van 
de AOC Raad uit te nodigen om te 
bekijken hoe onduidelijkheden en 
onzekerheden voor de verdere 
uitwerking van het T-rijbewijs 
weggenomen kunnen worden. 

Tijdens het gesprek tussen de minster en 
de Eerste Kamer op 17 maart 2015 zijn de 
leden geïnformeerd over de uitvoering 
van de toezegging. 
Tijdens het gesprek tussen de minster en 
de AOC Raad op 17 maart 2015 met 
bestuurders van de AOC Raad zijn de 
onduidelijkheden en onderzekerheden 
besproken en weggenomen.
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