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1. 32667 

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van 

de implementatie van richtlijn nr. 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

de Europese Unie van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de 

regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap te verbeteren 

en uit te breiden (PbEU L 140) en de uitvoering van verordening (EU) nr. 1031/2010 van de 

Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van 

de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het 

Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in 

broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU L 302) en verordening (EU) nr. 

920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd 

registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de 

Raad en Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 270) 

(herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten) 

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

PvdA (Putters), CDA (Martens), D66 (Van Boxtel) en GroenLinks (Vos). 

 

2. 32712 

Wijziging van de Wet bodembescherming (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging 

van het diepere grondwater) 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Putters) en 

GroenLinks (Vos).  

 

3. Voorbereiding op behandeling Omgevingswet 

De commissie stemt in met een ambtelijk voorstel inzake voorbereiding van de behandeling 

van de Omgevingswet. De commissie: 

- verzoekt de commissiestaf periodiek (eens in de drie, vier maanden) een 

informatiedossier met notitie over de stand van zaken met betrekking tot het 

wetsvoorstel te zenden aan de commissie; 

- is voornemens het ministerie te verzoeken om kort na indiening van het wetsvoorstel 

bij de Tweede Kamer een ambtelijke briefing te verzorgen (en mogelijk een tweede 

briefing na indiening bij de Eerste Kamer); 
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- besluit om vooralsnog geen mondeling overleg met de minister in te plannen; 

- besluit om een eventuele expertmeeting pas te houden na indiening van het 

wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 

 


