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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie 

 

 datum 11 september 2007 

 kenmerk 37702/KD/KL 

 

 1.  

 30958 Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet energiebesparing 

toestellen en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de 

implementatie van richtlijn nr. 2005/32/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van de Europese Unie van 6 juli 2005 betreffende de totstandbrenging van 

een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor 

energieverbruikende producten en tot wijziging van richtlijn 92/42/EEG van de 

Raad en de richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van het Europees Parlement en 

de Raad (Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende 

producten) 

 

De commissie stelt eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te 

doen.  

 

  

 2.  

 Het intern planningsoverleg wordt voortgezet op 25 september 2007. De staf 

wordt verzocht nader aan te geven welke (Europese) wetsvoorstellen (inclusief 

behandeling BRO) tot aan het kerstreces op de rol staan en welke op de wat 

langere termijn.  

 M.b.t. de geregistreerde toezeggingen dienen de leden op 25 september aan te 

geven welke bijzonder onder de aandacht van de ministers gebracht dienen te 

worden. Het lid Putters meldt in dit verband dat heden wetsvoorstel 30848 als 

hamerstuk is afgedaan en dat een volgende herziening van de wet geluidhinder 

op komst is, maar dat deze Kamer nog geen enkel uitzicht is geboden op de 

toegezegde herijking van de wet Geluidhinder. 

 

 De voorzitter geeft de commissie in overweging n.a.v. de werkprogramma’s van 

het Milieu en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk planbureau een gesprek met 

deze bureaus te voeren.    

  

 Het overzicht van de geregistreerde toezeggingen zal halfjaarlijks door de 

commissie geagendeerd worden.  



 datum 11 september 2007 

 kenmerk /KD/KL 

 blad 2 

 

 

 

 

 3. 

 Rondvraag 

- Er worden twee uitnodigingen onder de aandacht van de commissie gebracht.  

  

 -    De commissie verzoekt de griffier na te gaan op welke termijn de informatie 

van de minister van VROM verwacht kan worden die is toegezegd tijdens de 

eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel 30489 Wijziging 

van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). De commissie beoogt namelijk – 

onder voorbehoud dat de verlangde informatie beschikbaar is - de plenaire 

behandeling voort te zetten op dinsdag 2 oktober 2007.  

 

  

De griffier van de commissie,  

Kim van Dooren 

  

 

 

 


