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1. Ten aanzien van de inventarisatie van bestaande afwijkingsbepalingen (conform 

besluitvorming in het College van Senioren van 7 oktober 2008) wordt besloten het door 

de staf opgestelde memo alsmede de achterliggende stukken nogmaals in fractieverband 

te bezien, nadat deze is voorzien van een analyse van de voorzitter. Het agendapunt zal 

begin november 2008 wederom worden geagendeerd. 

 

2. Aan het nader voorlopig verslag inzake  

 31318 Wijziging van de Wet inburgering (inburgeringsvoorzieningen voor alle 

inburgeringsplichtigen gericht op het inburgeringsexamen of het staatsexamen 

Nederlands als tweede taal)  

 wordt op verzoek van het lid Meurs (PvdA) nog een aanvullende vraag toegevoegd.  

 

3. Ter voorbereiding van het plenaire debat van 28 oktober a.s. over  

30844 Regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van 

invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op 

het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht) 

ontvangen de woordvoerders graag, zodra beschikbaar, de verbrede kabinetsreactie naar 

aanleiding van de rapporten van de commissies Mans, Oosting, Lodders en d’Hondt. 

  

4. Rondvraag 

 - Op verzoek van de heer Putters (PvdA) besluit de commissie de brief van de minister van 

VROM d.d. 7 oktober 2008 inzake de advisering door de Raad van State over het 

ontwerpbesluit ‘gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)’ te agenderen op 28 

oktober 2008. Tevens zal worden nagegaan of bij de Tweede Kamer reeds op de brief 

gereageerd is.    

 - Naar aanleiding van suggesties van de heer Schouw (D66) voor de planning van een 

themadebat inzake de Structuurvisie Randstad 2040 met de ministers Cramer, Verburg, 

Eurlings en Van der Hoeven, acht de commissie het nuttig dat de voorzitters van de 

commissies VROM, V&W, LNV en EZ gezamenlijk een goed afgebakend voorstel voor dit 

themadebat doen.  
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De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren  

 

 

 


