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 1. Met betrekking tot wetsvoorstel  

31200 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de 

begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2008  

wordt eindverslag vastgesteld teneinde (te zijner tijd) af te doen als hamerstuk. Wel 

plaatst de commissie daarbij de opmerking dat in de commissie BZK nog zal worden 

ingegaan op een horizontaal spelende begrotingskwestie met betrekking tot het kennis- en 

adviesstelsel. De commissie neemt aan dat een advies van de commissie BZK terzake aan 

de orde zal komen in het College van Senioren. 

 

 2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31200 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en 

Integratie (XVIII) voor het jaar 2008  

wordt de procedure aangehouden tot 26 februari 2008, aannemende dat er tegen die tijd 

meer informatie is m.b.t. de financiering van de 40 wijken.   

 

 3. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30968 Regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (Wet basisregistraties 

adressen en gebouwen) 

wordt eindverslag vastgesteld ten einde af te doen als hamerstuk.   

 

 4. 

Naar aanleiding van de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer van 10 december 2007 inzake het ontwerpbesluit “gevoelige 

bestemmingen”(gedrukt als Kamerstukken II 2007-2008, 30175/30489, nr. 45 met 

bijlagen) leveren de fracties van PvdA (Putters), GL (Laurier) en CDA (Janse de Jonge) 

schriftelijke vragen in. De fractie van de SP sluit zich aan bij de vragen van de PvdA-

fractie. De griffier wordt verzocht aan de hand van de toezeggingenregistratie te bezien 

welke vragen als commissievraag gesteld kunnen worden. Een concept-brief zal vervolgens  

  ter instemming aan de commissie worden voorgelegd. 
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5.  De lijst van toezeggingen geeft geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen en zal 

worden aangeboden aan het ministerie ter actualisering.   

   

6.  De commissie verzoekt de griffier na te gaan of de memorie van antwoord met betrekking 

tot wetsvoorstel 30938 Aanpassing van een aantal wetten met het oog op de 

inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening alsmede regeling van overgangsrecht 

(Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening) spoedig verwacht kan worden. 

 

 

 

  De griffier van de commissie, 

  Kim van Dooren.  

 

 

 


