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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 januari 
2020 een brief gestuurd aan de Minister voor Milieu en Wonen inzake de 
halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindsper-
sonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan. 

De Minister heeft op 25 februari 2020 gereageerd. 

De vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van 
Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning1 en voor Infrastructuur, 
Waterstaat en Omgeving2 brengen bijgaand verslag uit van het gevoerde 
schriftelijk overleg. 

De griffier voor dit verslag,
Bergman 

1 Samenstelling Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en 
Huis van de Koning: 
Kox (SP), Koffeman (PvdD), Ganzevoort (GL), De Boer (GL), Van Hattem (PVV), Pijlman (D66), 
Rombouts (CDA), Schalk (SGP), Koole (PvdA). Klip-Martin (VVD), Baay-Timmerman (50PLUS), 
Wever (VVD), Bezaan (VVD), Van der Burg (VVD), Crone (PvdA), Dessing (FVD), Dittrich (D66) 
(voorzitter), Doornhof (CDA), Frentrop (FVD), Gerbrandy (OSF), Van der Linden (FvD), Meijer 
(VVD), Nanninga (FVD), Nicolaï (PvdD) (ondervoorzitter), Rietkerk (CDA), Rosenmöller (GL), 
Verkerk (CU), De Vries (Fractie-Otten)

2 Samenstelling Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving:
Atsma (CDA), De Boer (GL), Van Dijk (SGP), Nooren (PvdA) (ondervoorzitter), Pijlman (D66), 
Klip-Martin (VVD), Baay-Timmerman (50PLUS), A.J.M. van Kesteren (PVV), arbouw (VVD), 
Beukering (FVD), Bezaan (PVV), Crone (PvdA), Dessing (FVD), Geerdink (VVD), Gerbrandy 
(OSF), Janssen (SP), Kluit (GL), Meijer (VVD) (voorzitter), Moonen (D66), Nanninga (FVD, 
Nicolaï (PvdD), Pouw-Verweij (FVD), Prins-Modderaar (CDA), Recourt (PvdA), Rietkerk (CDA), 
vac. (Fractie-Otten), Vendrik (GL), Verkerk (CU)

 
 
 
 
kst-35300-VII-D
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2020 Eerste Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 300 VII, D 1



BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL  

Aan de Minister voor Milieu en Wonen 

Den Haag, 28 januari 2020 

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

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaar-
lijkse 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 2020 is verstreken. Daarbij treft u 
tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels 
voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2020 verloopt. Beide 
lijsten zijn terug te vinden via de volgende links: 

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vl5ndjd1cwi6&ministerie=vl3bmjzmnaul 

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vl5net53e4od&ministerie=vl3bmjzmnaul 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 6 maart 2020 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 
verstreken. 

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. 

J.A. Bruijn 
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BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 25 februari 2020 

Op 28 januari zond u mij, ter verificatie, een halfjaarlijks overzicht van 
openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 
1 januari 2020 is verstreken en een overzicht van alle openstaande of 
deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2020 verloopt. 

Bijgaand treft u een prognose aan van de termijnen waarop deze 
toezeggingen zullen worden nagekomen. 

Ik verzoek u de termijn van een aantal toezeggingen te verschuiven. 

De Minister voor Milieu en Wonen,
S. van Veldhoven-van der Meer 
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Rappelabele toezeggingen EK Minister voor Wonen en Milieu 
(Rappel Januari 2020)  

1. De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van de leden Flierman (CDA) en Jorritsma-
Lebbink (VVD), toe dat zij bij de vormgeving van de AMvB zal 
aangeven hoe zij omgaat met het toepassen van de bandbreedtebe-
nadering op kwalitatieve milieunormen betreffende geluid, geur en 
bodem (T02248) 
Afgedaan. De Eerste Kamer is met het voorhangen cq. publiceren van 
aanvullingsbesluit geluid (Kamerstukken I 2019/20, 35 054, nr. C), 
aanvullingsbesluit bodem (Kamerstukken II 2019/20, 34 864, nr. 20) en 
het besluit kwaliteit leefomgeving (stb. 2019, 293) waarin bandbreed-
tes op kwalitatieve milieunormen zijn bepaald door middel van de 
grenswaarden en de standaardwaarden geïnformeerd. 

2. De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe dat bij 
het invoegen van de Waterwet gereflecteerd wordt op de weging van 
het aspect «waternorm» (T02252) 
Afgedaan. Tijdens de behandeling van de Invoeringswet Omgevings-
wet in de Eerste Kamer d.d. 28 januari 2020 (Handelingen I 2019/20, 
nr. 18, item 6) is een amendement aangenomen waarmee de 
uitgangspunten voor waterveiligheidsnormen voor primaire 
waterkeringen op wetsniveau worden vastgelegd. Hiermee is de 
toezegging om te reflecteren op de weging van het aspect waternorm 
bij opname van de waterwet in de Omgevingswet afgedaan. 

3. De Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Kamer, naar aanlei-
ding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe om jaarlijks 
de toename van het dure scheefwonen te monitoren (T02280) 
Er wordt jaarlijks gemonitord in de Staat van de Woningmarkt. De 
rapportage is in mei 2020 gereed en wordt dan aan beide Kamers 
verstuurd. 
De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te 
verschuiven naar 1 juni 2020. 

4. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Vlietstra (PvdA) 
en Pijlman (D66), toe over een jaar met de partijen in de geliberali-
seerde sector te bekijken of en hoe de toegang tot de Huurcommissie 
in de huurcontracten geregeld is. In de evaluatie van de wet wordt 
meegenomen welke verschillende groepen gebruikmaken van deze 
mogelijkheid (T02575) 
De toezegging wordt beantwoord in de Evaluatie Verhuurderheffing. 
De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te 
verschuiven naar 1 juni 2020. 

Rappelabele toezeggingen EK Minister voor Milieu en Wonen 
(Vooruitblik Juli 2020) 

5. De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanlei-
ding van een vraag van het lid Klip-Martin (VVD), toe dat zij in het 
kader van het monitoringsprogramma een nulmeting zal uitvoeren en 
daarover de Kamer zal informeren (T02442) 
De Eerste Kamer wordt – conform toezegging – voor 1 juli 2020 
geïnformeerd. 

6. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Vries-Leggedoor 
(CDA), toe bij de evaluatie van de Woningwet aandacht te besteden 
aan de redelijkheid van de koppeling van de financiering van de 
Huurcommissie aan verhuurders die de verhuurderheffing betalen 
(T02578) 
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De toezegging wordt beantwoord in de Evaluatie Verhuurderheffing. 
De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te 
verschuiven naar 1 juni 2020. 

7. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (Christen-
Unie), toe ook haar te informeren over de vraag of het onderzoek van 
de Nederlandsche Bank naar de woningmarkt voldoende is of dat meer 
onderzoek nodig is (T02580) 
Het onderzoek van De Nederlandsche Bank heeft vertraging 
opgelopen. 
De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum van de toezegging te 
verschuiven naar 1 april 2020.
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