
zo graag, nog voordat ik naar huis ga, uitsluitsel krijgen
over de positie van de belanghebbende bij een project-
besluit.

Minister Winsemius: Het lijkt mij beter om hierop terug
te komen bij de behandeling van het Besluit ruimtelijke
ordening. Ik heb overigens al toegezegd dat het begrip
belanghebbende daar aan de orde zal komen. Bovendien
hebben wij dan alle argumenten bij elkaar en weten wij
wat de Tweede Kamer hierover heeft gezegd. Ik heb
overigens uw opmerkingen hierover goed gehoord en ik
zal ze ook zeker meenemen in de vervolgdiscussies.

De beraadslaging wordt gesloten.

Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de

Elektriciteitswet 1998 in verband met de eenma-
lige uitbetaling van de tegemoetkoming voor het
tarief voor de milieukwaliteit van de elektriciteits-
productie in 2006 (30675).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder
stemming aangenomen.

Sluiting 19.43 uur

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De voorzitter heeft na overleg met het College van
Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoor-
stellen te doen plaatsvinden op
17 oktober 2006:

Wijziging van de Wet uitkeringen burgeroorlogs-
slachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen
vervolgingsslachtoffers 1940-1945 in verband met de
vereenvoudiging van de systematiek toeslag premie
ziektekostenverzekering, alsmede tot het aanbrengen van
wijzigingen van andere en ondergeschikte aard (30454);
31 oktober 2006:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele
verwante wetten op een aantal punten van uiteenlo-
pende aard (30476);

Wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens in verband met de aanpassing aan de
eisen die gelden voor basisregistraties (30514);

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke
ambtenaren in verband met onder meer de toepasselijk-
heid van de Wet verbetering poortwachter, de Wet
verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen ten
aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke
ambtenaren (30596);

b. het voorbereidend onderzoek van de volgende
wetsvoorstellen te doen plaatsvinden door de vaste
commissies voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 17 oktober 2006:

Aanpassing van de Wet veiligheid en kwaliteit
lichaamsmateriaal en enkele andere wetten aan richtlijn
2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van
31 maart 2004 tot vaststelling van kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen,
bewerken, bewaren en distribueren van menselijke
weefsels en cellen (PbEU L 102) (30338);
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 17 oktober
2006:

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en
de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de
beëindiging van de bekostigingsrelatie tussen de
agrarische innovatie- en praktijkcentra en de Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (30541);
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat op
31 oktober 2006:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in
overweging te nemen tot verandering in de Grondwet,
strekkende tot het vervallen van de bepaling over het
uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht (30471);
Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 31 oktober 2006:

Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met
vereenvoudiging van die wet (30532);

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van de
arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt (Verzamelwet
arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006) (30614);

Wijziging van de wet houdende overgangsrecht inzake
de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de
Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese
Economische Ruimte en Zwitserland (30664);

Wijziging van enkele socialeverzekeringswetten
betreffende de definitieve vaststelling van de uitkerings-
positie van uitkeringsgerechtigden woonachtig in het
buitenland (30665);
Financiën op 31 oktober 2006:

Wijziging van belastingwetten ter realisering van de
doelstelling uit de nota ’’Werken aan winst’’ (Wet werken
aan winst) (30572).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de
Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-
Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet op het notarisambt en enige
andere wetten in verband met de invoering van de
mogelijkheid het ambt van notaris in dienstbetrekking uit
te oefenen en het aanbrengen van enkele wijzigingen
van technische aard (Wet notaris in dienstbetrekking)
(30350);

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in
overweging te nemen tot verandering in de Grondwet,
strekkende tot het vervallen van de bepaling over het
uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht (30471);

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele
verwante wetten op een aantal punten van uiteenlo-
pende aard (30476);

Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met
vereenvoudiging van die wet (30532);

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter imple-
mentatie van de richtlijn nr. 2003/109/EG van de Raad
van de Europese Unie van 25 november 2003 betreffende
de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde
landen (PbEU 2004, L16) (30567);

Winsemius

Eerste Kamer
Lijst van besluiten en ingekomen
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