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1. 32710 A 

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2010 

De commissie stelt blanco eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

    

2. 32710 XI 

Jaarverslag en slotwet Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en 

begrotingsstaat van het Waddenfonds 2010 

De commissie stelt blanco eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

  

3. 32710 XII 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2010 

De commissie stelt blanco eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

4. Met betrekking tot de wetsvoorstellen 

 

32252 

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds 

en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer 

(modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) en 

 

32625 

Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de 

invoering van de wet van ... tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de 

invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet 

geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, 

geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds) 
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besluit  de commissie om het voorbereidend onderzoek te houden op 4 oktober 2011.  

De commissie verzoekt de staf na te gaan welke toezegging hierover in het verleden is 

gedaan en daarbij tevens de context van de toezegging toe te lichten. 

 

5. 32304 

Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming 

tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte 

klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening) 

De commissie besluit om het voorbereidend onderzoek te houden op 4 oktober 2011. 

 

6. Met betrekking tot de wetsvoorstellen 

 

32314 

Instelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Wet Raad voor de 

leefomgeving en infrastructuur) en 

 

32323 

Intrekking van de Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen  

 

besluit de commissie om het voorbereidend onderzoek te houden op 4 oktober 2011. 

 

7. 32445 

Wijziging van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, houdende aanpassing van de regeling 

voor het melden van ongewone voorvallen  

De commissie stelt blanco eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

8. 32366 

Regels voor het verlenen van vergunning voor de onrechtmatige bewoning van 

recreatiewoningen (Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen) 

De commissie stelt eindverslag vast en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 

1 november 2011. 

 

9. 32377 

Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming 

over infrastructurele projecten  

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), 

CDA (Martens), SP (Smaling), D66 (Van Boxtel) en GroenLinks (Vos; volgt). 

 

10. Schriftelijk overleg Besluit mer 

De commissie neemt de brief van de minister van I&M van 5 juli 2011 (31755, R) in reactie 

op brief van 17 mei 2011 voor kennisgeving aan. 
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11. Voorhang Luchthavenverkeersbesluit Schiphol 

Brief van de minister van I&M van 1 juli 2011 (29665, 164) 

De commissie neemt de voorhang Luchthavenverkeersbesluit Schiphol voor kennisgeving 

aan. 

 

12. Advies van het adviescollege voor de burgerluchtvaartveiligheid DEGAS over 

externe veiligheid rond luchthavens 

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van I&M van 4 juli 2011 (31936, 83) 

voor kennisgeving aan. 

 

13. E1100441 

Voorstel voor een richtlijn betreffende pleziervaartuigen en waterscooters COM(2011)456 

De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan. 

 

14. Mededelingen en rondvraag  

a. De commissie besluit om het voorbereidend onderzoek met betrekking tot 32588 

Verbeteringen en aanvullingen van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten te 

houden op 4 oktober 2011 in plaats van op 27 september 2011. 

b. Naar aanleiding van het wekelijkse overzicht aanhangige gedelegeerde regelgeving 

besluit de commissie om op dit moment geen besluiten in behandeling te nemen. 

c. De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van I&M van 6 september 2011 

inzake de afvaardiging van de Staten-Generaal naar klimaatconferentie Durban voor 

kennisgeving aan. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 


