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1. 32845 
Voorstel van wet van de leden Monasch, Bashir, Van Gent en Verhoeven tot wijziging van 

de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te 

maken in een plusregio die de gemeente Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht 

omvat (Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden) 

Inbreng voor het verslag wordt uiterlijk 19 juli 2012 per e-mail geleverd aan de 

commissiestaf. De commissie verzoekt de initiatiefnemers en de regering om de vragen in 

dit verslag uiterlijk 6 september 2012 van beantwoording te voorzien.  

Na kennis te hebben genomen van de uitkomsten van de vergadering van het College van 

Senioren van 10 juli 2012 stelt de commissie voor om het wetsvoorstel, onder voorbehoud 

van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag, plenair te behandelen 

op 25 september 2012. 

 

2. 33250 

 Wijziging van een aantal wetten, houdende regels betreffende zelfstandige 

 bestuursorganen die onder de Minister van Infrastructuur en Milieu ressorteren en enige 

 wijzigingen ter actualisatie, vereenvoudiging en verduidelijking (Aanpassingswet zbo’s 

 IenM aan de Kaderwet zbo’s) 

 De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

 hamerstuk. 

 

3. 33240 A 

 Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2011 

 De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

 hamerstuk. 

 

4. 33240 XII 

 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2011  

 De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

 hamerstuk. 
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5. 33280 A 

 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging 

 samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

 hamerstuk. 

 

6. 33280 XII 

 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor 

 het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

 hamerstuk. 

 

7. 33135 

 Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het 

permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele 

verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht 

 De commissie houdt de procedure aan tot 11 september 2012. De commissiestaf wordt 

verzocht om een kort ambtelijk memo te schrijven over het wetsvoorstel. 

 

8. PBL-rapport Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening: tweede rapportage 

De commissie neemt de brief van de minister van I&M van 29 juni 2012 in reactie op brief 

van 16 mei 2012 (30938, M) voor kennisgeving aan. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


