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1. 31546  Wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke 

ordening met het oog op de verbetering van de beroepsprocedure 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 11 mei 2010.  

De staf wordt verzocht om na te gaan welke onderdeel van het wetsvoorstel nu precies 

komt te vervallen als gevolg van de Wet bestuurlijke lus Awb (31352 en Stb. 2009, 570).  

  

2. E1000121 

De commissie stelt voor de volgende voorstellen uit het Wetgevings- en werkprogramma 

2010 (WWP 2010) van de Europese Commissie als prioritair te selecteren: 

- White Paper on the future of transport 

- Communication on green vehicles 

- Sustainable transport package: Revising the TEN-T guidelines 

- Safety package: Communication Towards a European road safety area: strategic 

guidelines for road safety up to 2020 

- Internal market package: Recast of the First Railway package 

- Airports package: Communication on airport policy, accompanied by legislative 

proposals 

- Review of the list of priority substances under the Water Framework Directive 

- Internal market package: Recast of First Railway Package legislation: simplification 

and modernisation of the legislative framework for access to the rail transport market 

- Council Directive 96/50/EC on the harmonisation of the conditions for obtaining 

national boat masters’ certificates for the carriage of goods and passengers by inland 

waterway in the Community 

- Directive 94/25/EC relating to recreational craft 

 

3. Rondvraag 

De commissie verzoekt om te onderzoeken of het plenaire debat met de minister van  

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat voor 11 mei 2010 gepland staat met 

betrekking tot het natuurherstel en de verdieping van de Westerschelde, kan worden 

verplaatst naar 15 juni 2010. Indien de minister van LNV niet aanwezig kan zijn op die 

                                               
1  Zie dossier E100012 op www.europapoort.nl  
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datum, dan verzoekt de commissie om vast te houden aan de geplande datum van 11 mei 

2010. 

 

De griffier van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, 

Warmolt de Boer 

 

 

 

 

 

 

   

 


