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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

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

 

 datum 6 oktober 2009 

 kenmerk 40239/KvD/ 
 

 1. Met betrekking tot wetsvoorstel 
31953 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten 

behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 

leveren de fracties van CDA (Janse de Jonge), VVD (Huijbregts), PvdA (Meindertsma), SP 

(Smaling), ChristenUnie (De Boer, mede namens SGP) en GroenLinks (Laurier) inbreng 

voor het voorlopig verslag. De inbreng dient uiterlijk op donderdagmiddag om 17:00 de 

griffier bereikt te hebben. De commissie verzoekt de staf de ontwikkelingen in het veld en in 

de Tweede Kamer rond de Wabo en de omgevingsdiensten in de gaten te houden. 

 

2. Eén fractie heeft naar aanleiding van de informatie uit de inspraakronde haar inbreng voor 

de AMvB Ruimte aangevuld, de overige fracties handhaven hun eerder ingeleverde inbreng. 

 

3.  De brief van de minister van WWI d.d. 25 september ter afdoening van de toezeggingen 
WWI wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

4.  Het verslag van de parlementaire  bijeenkomst over ontbossing in Stockholm wordt voor 

kennisgeving aangenomen. 

 

5.  AMvB’s: 

  a. De commissie neemt het besluit tot wijziging van o.m. het Besluitkerninstallaties, 

splijtstoffen en ertsen i.v.m. wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van 

kernmateriaal voor kennisgeving aan. 

  b. De fractie van de PvdA zal nog bezien of inbreng op de Wijziging van het besluit 

huurprijzen woonruimte gewenst is. 

 

6. De griffier vestigt de aandacht op het bezoek van de provincie Limburg op 11 november 

2009 dat onder andere  in het teken zal staan van bevolkingskrimp. Leden die aan de 

discussie willen deelnemen kunnen zich wenden tot de griffier. Mw. Meindertsma neemt in 
overweging of zij dan referent/inleider kan zijn. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


