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33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor 
het jaar 2012 

D  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 20 maart 2012  

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft op 14 februari 2012 een brief 
gestuurd aan de minister van Infrastructuur en Milieu ten aanzien van de 
toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn 
gedaan. 

De minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hebben op 
16 maart 2012 gereageerd. 

De vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening1 

brengt hierbij verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en 
Ruimtelijke Ordening,
Warmolt de Boer 

 

1  Samenstelling:
Holdijk (SGP), Van der Linden (CDA), Noten 
(PvdA), Putters (PvdA), Essers (CDA), 
Slagter-Roukema (SP), Engels (D66), Nagel 
(50PLUS), Duthler (VVD), Hermans (VVD), 
Huijbregts-Schiedon (VVD) (vice-voorzitter), 
Koffeman (PvdD), Schaap (VVD), Smaling 
(SP), Vliegenthart (SP), De Vries-Leggedoor 
(CDA), Martens (CDA), Van Boxtel (D66), Vos 
(GL), De Boer (GL), De Lange (OSF), Ter Horst 
(PvdA), Vlietstra (PvdA), M. de Graaff 
(PVV)(voorzitter), Faber-van de Klashorst 
(PVV), Van Dijk (PVV), Ester (CU) en Schouwe-
naar (VVD). 
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Den Haag, 14 februari 2012 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. 

Hierbij treft u ter verificatie het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht aan 
van de openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn 
volgens onze informatie op 1 januari 2012 is verstreken. Teneinde een 
geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te 
kunnen leggen, verneemt de Kamer eventuele correcties en een prognose 
van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen, 
graag voor vrijdag, 23 maart 2012. 

Daarnaast treft u ter informatie een overzicht aan van de openstaande of 
deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2012 verloopt. 
Beide overzichten worden u ook digitaal toegezonden.1 

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te 
houden en is er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s, wetsvoorstellen en 
dergelijke, waarin aan een toezegging aan de Eerste Kamer wordt 
voldaan, rechtstreeks naar deze Kamer worden gezonden, onder 
vermelding van het registratienummer. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
Mr. G. J. de Graaf 

 

1  Rappel: 
http://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=
viwtmec093x5&ministerie=vijlkmy9oxyg 
Vooruitblik: 
http://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=
viwtnnodguyb&ministerie=vijlkmy9oxyg 
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BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN 
INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 16 maart 2012 

Met uw brief d.d. 14 februari 2012 heeft u verzocht om een actualisatie 
van de toezeggingen die aan de Eerste Kamer zijn gedaan, en waarvan de 
termijn op 1 januari 2012 is verstreken. 

De minister van Infrastructuur en Milieu, 
mw. drs. M. H.  Schultz van Haegen 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
Joop Atsma 
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Nr. Datum Debat Onderwerp Deadline Stand van zaken 

100555 5 augustus 
2005 

Debat inzake 
Registratie gegevens 
externe veiligheid 
inrichtingen, 
transportroutes en 
buisleidingen (28 
767) 

Staatssecretaris Van Geel zegt toe 
dat hij bij de evaluatie van de 
wetswijziging zal kijken naar de 
raadpleegbaarheid van de 
gegevens in het centraal register 

1 januari 2012 In 2011 heeft IPO (in samenspraak 
met de voormalige ministeries van 
VROM en BZK) uitwerking gegeven 
aan het verzoek van de Kamer om 
terughoudender te zijn met het 
informeren van burgers over 
inrichtingen waar met gevaarlijke 
stoffen wordt gewerkt, waar deze 
liggen opgeslagen, dan wel het 
transport van dergelijke stoffen; dit 
in verband met terrorismedreiging 
en andere mogelijke calamiteiten. 
Hiertoe is het zogenaamde «Model 
risicokaart» aangepast, en wel door 
de categorie «Ontplofbare stoffen» 
op te heffen, en inrichtingen die 
binnen deze categorie vallen onder 
te brengen in de categorie «Overig». 
De toezegging wordt als uitgevoerd 
beschouwd. 

100681 22 april 2008 Debat inzake 
Wijziging Wet 
milieubeheer inzake 
milieuaansprakelijk-
heid (30 920) 

De minister zegt toe dat, na 
aanneming van het wetsvoorstel, 
conform de motie-Spies onderzoek 
zal worden gedaan en dat zij de 
Eerste Kamer de resultaten van dit 
onderzoek zal voorleggen. 
Vervolgens zal, indien het 
onderzoek daar aanleiding toe 
geeft middels wetswijziging een 
aantal bedrijfsactiviteiten kunnen 
worden toegevoegd. De Kamer 
kan hier dan nog op de normale 
wijze op reageren. In het uiteinde-
lijke herziene wetsvoorstel zal de 
delegatiegrondslag (art. 17.7, 
tweede lid) worden geschrapt. 

1 januari 2012 De Eerste Kamer is op 19 mei 2010 
schriftelijk geïnformeerd over de 
onderzoeksresultaten (brief 30 920, 
G). Op dit moment wordt bezien of 
het noodzakelijk is om de delegatie-
grondslag uit de wet te verwijderen. 
Hierover zal de Eerste Kamer op 
korte termijn worden geïnformeerd. 

101381 17 mei 2011 Debat inzake 
Wijziging Waterwet 
en Waterschapswet 
inzake voorkoming 
schade waterstaats-
werken veroorzaakt 
door muskusratten 
(32 474) 

De Staatssecretaris van Infrastruc-
tuur en Milieu zegt de Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van het 
lid Schaap, toe om de suggestie 
van de heer Schaap, inzake het 
reserveren van een vast percen-
tage voor innovatief onderzoek, bij 
de betrokken partijen in overwe-
ging te geven. 

1 januari 2012 Het innovatiedossier valt onder 
verantwoordelijkheid van de 
minister van EL&I. Deze minister 
heeft, in het kader van het nieuwe 
bedrijfslevenbeleid, de Tweede 
Kamer twee brieven gestuurd op 
respectievelijk  4 februari 2011 
(Kamerstuk 32 637 nr. 1)  en 13 sep-
tember 2011 (Kamerstuk 32 637 nr. 
15). In het kader van dit beleid 
streeft het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu er naar dat uiterlijk in 
2016 tenminste 2,5% van de 
publieke onderzoeksmiddelen 
worden ingezet voor het omzetten 
van kennis in innovaties en nieuwe 
bedrijvigheid. Bovendien zet het 
ministerie er op in om 2,5% van het 
zijn inkoopbudget te besteden aan 
innovatiegerichte inkopen. Ook 
alternatieven die structurele 
verankering van innovatiegericht 
inkopen als doel hebben, worden 
verkend. 
De toezegging wordt als uitgevoerd 
beschouwd. 
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Nr. Datum Debat Onderwerp Deadline Stand van zaken 

01382 17 mei 2011 Debat inzake 
Wijziging Waterwet 
en Waterschapswet 
inzake voorkoming 
schade waterstaats-
werken veroorzaakt 
door muskusratten 
(32 474) 

De Staatssecretaris van Infrastruc-
tuur en Milieu zegt de Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van 
het lid Koffeman, toe dat er een 
veldproef inzake de populatieont-
wikkeling van muskusratten komt 

1 januari 2012 Momenteel wordt gewerkt aan het 
Programma van Eisen en een 
communicatieplan. Het jaar 2012 zal 
in het teken staan van bestuurlijke 
besluitvorming, communicatie en 
selectie van de partij die de proef 
gaat begeleiden. De bedoeling is om 
in 2013 te starten met de uitvoering 
van de veldproef, de proef zal 
minimaal 3 jaar duren.
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