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1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30489 Wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) 

 

is de commissie, na ontvangst van de gevraagde informatie m.b.t. de invulling van het 

begrip “niet in betekekende mate”, bereid de plenaire behandeling voor het zomerreces te 

agenderen, op 10 juli 2007. Wel wordt opgemerkt dat er in de commissie zwaarwegende  

bezwaren leven t.a.v. artikel 5.8 van het wetsvoorstel, mede gelet op de met algemene 

stemmen aanvaarde motie Jurgens van 15 mei 2007 (kamerstuk 26200 VI nummer 65 en 

21109, D) en dat het correct zou zijn de minister hierop opmerkzaam te maken. Op dit vlak 

beoogt de commissie de toezegging te bereiken dat dit artikel niet in werking zal treden, 

zoals mogelijk is op grond van artikel VIII van het wetsvoorstel. 

 

Op 3 juli 2007 zal de commissie vergaderen om vast te stellen of er met betrekking tot dit 

onderwerp door één woordvoerder namens de andere fracties het woord gevoerd kan 

worden.  De heer Putters zal zijn inbreng dienaangaande delen met de andere 

woordvoerders. Omdat na de kamerwisseling nog niet alle woordvoerders bekend zijn wordt 

de fracties verzocht de namen van de nieuwe woordvoerders door te geven aan de 

griffier van de commissie. Dit laatste ook met het oog op de verspreiding van het 

wetgevingsdossier en de aanbieding van een actualisering van dit wetgevingsdossier. 

 

2. In september zal een lange commissievergadering worden uitgeschreven om in kaart te 

brengen welke wetsvoorstellen op het terrein van deze commissie zijn te verwachten en 

om te bespreken welke follow-up zal worden gegeven aan enkele plenaire debatten van de 

vorige zittingsperiode, waaronder het debat over de ruimtelijk-economische inrichting van 

Nederland. De heer Schouw doet mededeling van een bijeenkomst over dit onderwerp en 

geeft aan dat aandacht voor de follow-up zeker geboden is. 

De griffier zal enige informatie opvragen bij het ministerie en een informatiedossier 

verschaffen. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


