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1. 32302
Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wettelijke grondslag verschillende
waardering energieprestaties huurwoningen)
De procedure wordt aangehouden tot 29 maart 2011.
2. 31755, P
Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 2 maart in antwoord op vragen van de
commissie d.d. 8 februari 2011 inzake het besluit milieueffectrapportage.
Een conceptbrief met inbreng van de fractie van de PvdA zal per email worden verspreid,
zodat de andere fracties de mogelijkheid hebben zich aan te sluiten dan wel aanvullende
vragen in te leveren. De brief zal worden vastgesteld op 29 maart 2011.
31755, nr. 43
Besluit tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit omgevingsrecht
(reparatie en modernisering milieueffectrapportage)
Een conceptbrief met inbreng van de fractie van de PvdA zal per email worden verspreid,
zodat de andere fracties de mogelijkheid hebben zich aan te sluiten dan wel aanvullende
vragen in te leveren. De brief zal worden vastgesteld op 29 maart 2011.
3. 30489, AA
Brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 8 maart 2011 in antwoord op
vragen van de commissie d.d. 8 februari 2011 inzake de eerste monitoringsrapportage over
de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
Een conceptbrief met inbreng van de fractie van de PvdA zal per email worden verspreid,
zodat de andere fracties de mogelijkheid hebben zich aan te sluiten dan wel aanvullende
vragen in te leveren. De brief zal worden vastgesteld op 29 maart 2011.
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4. 31953, L
Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 16 maart 2011 over de stand
van zaken met betrekking tot de RUD-vorming en de kwaliteitscriteria; uitvoering van de
motie Huijbregts-Schiedon.
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en wacht berichtgeving over de stand
van zaken van in juni 2011 af.
5. 32500 XI, 32500 XII, F
Brief van het ministerie van I&M d.d. 14 maart 2011 inzake voortgangsinformatie
openstaande toezeggingen
De commissie neemt het ambtelijk voorstel ter kennisgeving aan. T01096 kan als voldaan
worden beschouwd, maar de commissie benadrukt dat het een aandachtspunt moet blijven.
T01131 kan eveneens als voldaan worden beschouwd.
6. Rondvraag
De leden van de commissie zijn niet in de gelegenheid om deel te nemen aan de
interparlementaire bijeenkomst Climate Change op 19 april 2011.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

