
 

1.  Met betrekking tot wetsvoorstel  

wordt het nader voorlopig verslag vastgesteld.      

2. Met betrekking tot wetsvoorstel  

Nr. 36186/KvD Den Haag, 8 maart 2006

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

Korte aantekeningen van de vergadering 

van dinsdag 7 maart 2006 

29811 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering van 
richtlijn nr. 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
de Europese Unie van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de 
gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's 
(PbEG L 197) (milieu-effectrapportage plannen)
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kunnen fracties tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2006 om 12.00 uur aangeven nog behoefte te 
hebben aan het houden van voorbereidend onderzoek. Mocht dit niet het geval zijn wordt er 
eindverslag vastgesteld. 

3. Met betrekking tot de bijeenkomst met deskundigen op 14 maart 2006 over  

wordt het tijdvak van 16.00-17.00 uur vastgelegd voor deze bijeenkomst. Gesproken wordt met 
dhr. Blokland van de commissie MER en mw. De Bondt secretaris bij de commissie MER. 

De commissie wenst nader inzicht met betrekking tot de volgende onderwerpen:  
• De gevolgen van de nieuwe wet (art. 100) voor bewoners van woningen waarvoor geen 

hogere waarde is vastgesteld (zie kamerstukken 29879, E en F) 
• De gevolgen van de wet qua normering voor binnenstedelijk wegverkeer. 

Rondvraag 
De commissie wenst volgende week de “lijst Balkenende” te bespreken.   

*staat op lijst-Balkenende

30247 Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie 
van richtlijn nr. 2004/101/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van de Europese Unie van 27 oktober 2004 houdende wijziging van 
Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel 
in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met betrekking 
tot de projectgebonden mechanismen van het Protocol van Kyoto 
(PbEU L 338) en de uitvoering van de op de goedkeuring van 
projectactiviteiten betrekking hebbende onderdelen van het op 11 
december 1997 te Kyoto totstandgekomen Protocol van Kyoto bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering 
(Trb. 1998, 170, en 1999, 110) (Implementatiewet EG-richtlijn 
projectgebonden Kyoto-mechanismen)

29879* Wijziging Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium 
geluidbeleid, eerste fase)

De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren
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