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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

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

 

 datum 23 juni 2009 

 kenmerk 40036/KvD/LD 
 

 

1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

 31771 Implementatie van richtlijn nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur 

voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (Implementatiewet EG-

richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie) 

 besluit de commissie eindverslag vast te stellen en het voorstel te laten agenderen als 

hamerstuk. 

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

  31527 Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en 

de Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en kwaliteit van zwemwateren) 

  besluit de commissie eindverslag vast te stellen en het voorstel te laten agenderen als 

hamerstuk. 
 

3.  De commissie besluit bespreking van het ontwerp -Besluit Omgevingsrecht opnieuw te 

agenderen voor de vergadering van 30 juni 2009. De staf wordt verzocht in de Handelingen 

behorend bij de plenaire behandeling van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht na 

te gaan welke zaken in de Invoeringswet zouden worden geregeld, en welke in het Besluit 

Omgevingsrecht. 

 

4.  Tijdens de rondvraag vestigt het lid Putters de aandacht op het feit dat de commissie nog 

altijd wacht op de schriftelijke antw oorden die de minister had toegezegd tijdens het debat 

over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) op 26 mei 2009. De staf 

wordt verzocht een brief aan de minister op te stellen met daarin het verzoek de antwoorden 

uiterlijk 6 juli 2009 bij de Kamer te laten binnenkomen. Aldus kan de commissie in haar 

laatste vergadering voor het reces nog aandacht aan deze antwoorden besteden. 

 

5.  Eveneens tijdens de rondvraag stelt het lid Jansen de Jonge het onderwerp van de 
omgevingsdiensten in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en de motie-Huijbregts-

Schiedon c.s. (30 844, I) aan de orde. Dit lid heeft vernomen dat tussen IPO en VNG 

overeenstemming over de omgevingsdiensten zou zijn bereikt, terwijl beide organisaties de 



 datum 23 juni 2009 

 blad 2 

 

 
 

Kamer eerder hadden bericht niet tot overeenstemming te kunnen komen. De staf wordt 

verzocht de inhoud van de overeenkomst te achterhalen. 

 

De griffier van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieu/Wonen, Wijken en Integratie, 

 
Kim van Dooren 

 

 


