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Nr.           
 
Nr. 34444 / KvD 

 
 
 

 
 
Den Haag, 8 september 2004 

 
 
Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor 
Milieu 
 

 
 
 
 
 

 
Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 7 september 2004 

 
 
1. 
29565  Wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere wetten ten behoeve van 

de implementatie van richtlijn nr. 2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 2003 tot vaststelling van 
een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PbEU L 
275) en de instelling van een emissieautoriteit (Implementatiewet EG-
richtlijn handel in broeikasgasemissierechten) 

 

De commissie brengt eindverslag uit onder het voorbehoud van openbare mondelinge 
beraadslaging. De commissie stelt voor de plenaire behandeling te doen plaatsvinden op 
28 september 2004. Mogelijk kan volstaan worden met één woordvoerder – Ketting (VVD) – die 
vragen stelt namens de commissie. De commissieleden wordt verzocht hun vragen uiterlijk 
12 september a.s. te doen toekomen aan dhr. Ketting, c.c. aan de overige (plv.) leden van de 
commissie. De griffier wordt verzocht daartoe een mailinggroep samen te stellen.  
Op 14 september a.s. zal de commissie bijeenkomen om de vragen te inventariseren en te bezien 
of volstaan kan worden met één woordvoerder. EBEK wordt verzocht na te gaan hoe de allocatie 
in de andere lidstaten, met name Duitsland en Frankrijk, verloopt. 
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2. 

29673 Besluit van 27 mei 2004, houdende milieukwaliteitseisen voor externe 
veiligheid 
van inrichtingen milieubeheer (Besluit externe veiligheid inrichtingen) 

Op verzoek van de voorzitter is het vandaag nog niet geagendeerd.  
 
De griffier licht toe dat de aanbiedingsbrief (nahangprocedure) van de staatssecretaris d.d. 
25 juni 2004 zowel in de Eerste als Tweede Kamer aanleiding heeft gegeven tot het willen 
stellen van vragen van procedurele en inhoudelijke aard. Het ministerie van VROM is 
telefonisch meegedeeld dat – gelet op deze wens tot het stellen van vragen en de noodzaak 
het dossier te bestuderen – niet is ingestemd met inwerkingtreding van het besluit per 
23 juli 2004, doch dat wordt vastgehouden aan de gebruikelijke opschorting van de 
vierwekentermijn gedurende een recesperiode. Derhalve verstrijkt deze termijn nu 
17 september 2004. 
 
Het besluit is als 1/ 2 stuk aangeboden, derhalve is volgtijdelijke behandeling in Tweede 
en Eerste Kamer niet aan de orde. In de Tweede Kamer staat een inbrengvergadering 
geagendeerd op 15 september 2004. 
 
Tijdens de commissievergadering van 14 september 2004 is derhalve de vraag aan de 
orde of de inhoudelijke inbreng de commissieleden tot het oordeel brengt dat het 
onderwerp bij wet geregeld zou moeten worden. Zo ja, dan zal die procedure gevolgd 
worden. Zo nee, dan wordt ermee ingestemd het in de vorm van een besluit te gieten, 
maar kunnen er een aantal vragen van procedurele en inhoudelijke aard aan de 
staatssecretaris worden voorgelegd. 

 
      De commissie verzoekt een kort overzicht te leveren bij dit besluit (leeswijzer zal als 

testpagina op de Europapoort geplaatst worden). 
 
 
De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 
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