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1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31750 Wijziging van diverse wetten op de beleidsterreinen van het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in verband met het 
herstellen van wetstechnische gebreken en leemten, alsmede aanbrenging 
van andere wijzigingen van ondergeschikte aard 

wordt de procedure aangehouden tot 16 juni 2009. 

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31755 Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten 

(modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)  

zal het voorbereidend onderzoek plaatsvinden op 7 juli 2009. De commissie verzoekt de staf 

om een wetgevingsdossier (uit te brengen op 19 juni 2009). 

 

3. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31779 Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ten behoeve van de 

implementatie van richtlijn nr. 2008/43/EG van de Commissie van de Europese 

Gemeenschappen van 4 april 2008 tot instelling van een systeem voor de 

identificatie en de traceerbaarheid van explosieven voor civiel gebruik 

overeenkomstig Richtlijn 93/15/EEG van de Raad betreffende harmonisatie van de 

bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor 

civiel gebruik (PbEG L 127)  

wordt eindverslag vastgesteld teneinde af te doen als hamerstuk. 

 

4. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31439 Regels met betrekking tot voorzieningen op gemeentelijk niveau voor de behandeling 

en registratie van klachten over discriminatie (Wet gemeentelijke 

antidiscriminatievoorzieningen) 

wordt de nadere procedure aangehouden tot 16 juni 2009. 

 

5. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30895 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en 

de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet) 
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wordt eindverslag vastgesteld. Er bestaat behoefte aan een kort plenair debat op 30 juni 

2009. 

 

6.  Op voorstel van mw. Meurs verzoekt de commissie om een wetgevingsdossier met 

betrekking tot wetsvoorstel 31791  Wijziging van de Wet inburgering (vrijwillige inburgering, 

persoonlijk inburgeringsbudget en harmoniseren handhavingstermijnen). 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 


