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1. 31546 

 Wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke ordening met het 

oog op de verbetering van de beroepsprocedure  

Brief van de minister van I&M van 3 mei 2011 (31546, H) in reactie op brieven van 17 maart 

2011 en 7 april 2011.  

 De commissie stelt voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel voort te zetten op 

24 mei 2011.  

 

2. 32424 

 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000, houdende regels ter bevordering van de 

kwaliteit in het taxivervoer  

 De commissie besluit de procedure aan te houden tot 17 mei 2011. 

 

3. 32474 

 Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 

1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van 

muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht ter voorkoming van schade aan 

waterstaatswerken veroorzaakt door muskusratten en van financiële bijdragen aan 

verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen 

 Brief van de staatssecretaris van I&M van 22 april 2011 (32474, F) met Bestuursakkoord 

Water als bijlage in reactie op de brief van 17 maart 2011 en in vervolg op de brief van de 

staatssecretaris van I&M van 25 maart 2011 (32474, E). 

De commissie stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 17 mei 2011. Bij de 

plenaire behandeling van dit wetsvoorstel zal het Bestuursakkoord Water worden betrokken. 

  

4. E1100181 

Witboek: Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte - werken aan een  

concurrerend en zuinig vervoerssysteem COM(2011)144 

a. Kabinetsreactie witboek: brief van de minister van I&M van 29 april 2011 (32762, A)  

b. Brief van de minister van I&M van 3 mei 2011 (32762, B) in reactie op 

commissiebrief van 18 april 2011 
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De commissie besluit de bespreking van de kabinetsreactie en de brief van de minister aan 

te houden tot 17 mei 2011.  

 

5. Evaluatie nieuwe Europese werkwijze Eerste Kamer 

Eindverslag van de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties inzake de 

evaluatie van de nieuwe Europese werkwijze van de Eerste Kamer  

De commissie merkt op dat het bij de beoordeling van Europees beleid wenselijk kan zijn te 

kunnen beschikken over de opvattingen die in de sector leven. Deze opvattingen worden 

veelal tot uitdrukking gebracht door de de advies- en overlegorganen van de sector.  

 

6. Mededelingen en rondvraag 

De commissie besluit het voorgehangen Besluit tot toepassing van de rijkscoördinatieregeling 

voor enkele maatregelen van de PKB Ruimte voor de Rivier (voorhang op basis van artikel 

3.35, negende lid, Wet ruimtelijke ordening), voor kennisgeving aan te nemen. Brief van de 

staatssecretaris van I&M van 26 april 2011 (30080, 51). 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


