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1. 33125 

Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het  

vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van 

gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces 

van wegtunnels 

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor om het wetsvoorstel plenair te behandelen 

op 4 juni 2013. 

 

2. 33465 

Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming) 

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

hamerstuk. 

 

3. 33424 

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van 

motorrijtuigen  

De commissie stelt voor om het voorbereidend onderzoek te houden op 28 mei 2013. 

 

4. 33222 

Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds 

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

 

5. E1300241 

Commissiemededeling: De EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering 

COM(2013)216 

De commissie besluit om de procedure aan te houden tot na behandeling in de 

procedurevergadering van de Tweede Kamercommissie voor I&M. 
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6. E1300262 

Voorstel voor Kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer 

COM(2013)133 

De commissie besluit om de Eerste Kamer te adviseren om het subsidiariteitsbezwaar van de 

Tweede Kamer met betrekking tot bovengenoemd voorstel te steunen door een brief van 

gelijke strekking te zenden aan de Europese Commissie. De commissie stelt hiertoe een brief 

(33601, A) vast aan de Voorzitter met als bijlage een conceptbrief aan de Europese 

Commissie. In deze brief wordt de Kamer verzocht om de brief 7 mei 2013 plenair vast te 

stellen en er zorg voor te dragen dat de brief vóór 13 mei 2013 de Europese Commissie 

bereikt. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 
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