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C  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 
21 februari 2013 een brief gestuurd aan de minister van Infrastructuur en 
Milieu inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan 
de Kamer zijn gedaan. 

De minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hebben op 
26 maart 2013 gereageerd. 

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu1 brengt bijgaand 
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), Putters (PvdA), Essers (CDA), Slagter-Roukema (SP), 
Engels (D66), Witteveen (PvdA), 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), Reynaers (PVV) (voorzitter), 
Ester (CU), Schouwenaar (VVD) Van Beek (PVV), Duivesteijn (PvdA)
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU  

Den Haag, 21 februari 2013 

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

Middels deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse 
overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag 
ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn 
volgens onze informatie op 1 januari 2013 is verstreken. Daarbij treft u 
tevens, ter informatie, een overzicht aan van alle openstaande of deels 
voldane toezeggingen, zoals gebruikelijk is bij het aantreden van een 
nieuw kabinet. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links: 
Rappel 
http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vj7adu5558lu&ministerie=vijlkmy9oxyg 
Totaaloverzicht 
http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vj7amynzemp0&ministerie=vijlkmy9oxyg 

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 29 maart 2013. Het betreft 
daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is 
verstreken. 

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 aan deze Kamer worden gezonden, onder 
vermelding van het toezeggingenregistratienummer. 

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

Eerste Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 400 XII, C 2



BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN 
INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 26 maart 2013 

Met uw brief d.d. 21 februari 2013 heeft u verzocht om een actualisatie 
van de toezeggingen die aan de Eerste Kamer zijn gedaan, en waarvan de 
termijn op 1 januari 2013 is verstreken. 

Hierbij voldoe ik aan uw verzoek. 

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

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
W.J. Mansveld 
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Nr. Datum Debat Onderwerp Stand van zaken 

00249 26-04-2005 Debat goedkeuring 
verdrag inzake 
arbitrage spoorlijn 
IJzeren Rijn 

Minister Peijs zegt een volledig 
doorloop van de MER-
procedure toe met een 
toetsing aan de vogel- en de 
habitatrichtlijn m.b.t. IJzeren 
Rijn 

Deze toezegging kan pas worden geëffectueerd nadat 
België en Nederland het eens zijn geworden over de 
financiering van dit project, waarna beide landen 
gezamenlijk een aanlegbesluit kunnen nemen. Voordat de 
MER-procedure, die in 2001 is gestaakt, kan worden hervat 
en o.a. ook een toetsing aan de Vogel- en Habitatrichtlijn 
kan plaatsvinden moeten België en Nederland het eerst 
eens worden over de kostenverdeling en de planning. Dat 
is nog niet het geval; initiatief van Belgische zijde – als 
vragende partij – voor nadere gesprekken wordt afge-
wacht. 
Voor het project «reactivering van de IJzeren Rijn op 
Nederlands grondgebied» is een volledig doorloop van de 
MER-procedure met een toetsing aan de Vogel- en de 
Habitatrichtlijn een wettelijk vereiste. Met deze toezegging 
heeft de minister in 2005 dus bevestigd dat zij zich aan de 
wettelijke eisen zal houden. Dat is ook zónder dat de 
minister daarover een expliciete toezegging deed altijd het 
geval. Daarom wordt deze toezegging wat mij betreft als 
afgehandeld beschouwd en ik verzoek de Eerste Kamer 
daarom deze uit de lijst van te bewaken toezeggingen te 
schrappen. 

00555 05-08-2005 Aanbieding van de 
memorie van 
antwoord van het 
wetsvoorstel Registra-
tiewet externe 
veiligheid 

Registratie gegevens externe 
veiligheid inrichtingen, 
transportroutes en buisleidin-
gen. 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. 

In 2012 is de evaluatie van het registratiebesluit externe 
veiligheid aangekondigd, maar door capaciteitsproblemen 
is deze uitgesteld tot 2013. De verwachting is nu dat de 
Kamer het evaluatierapport uiterlijk eind 2013 kan 
ontvangen. 

00671 22-05-2007 Debat 
Wijziging Wet 
ruimtelijke ordening 
inzake grondexploitatie 

De minister van VROM zegt 
toe in de WRO-evaluatie 
aandacht te besteden aan de 
vraag of de nieuwe WRO leidt 
tot juridisering. De minister 
zegt een overzicht toe van de 
onderwerpen die in de 
evaluatie en de monitoring 
worden meegenomen. De 
minister zegt toe in de 
monitoring en evaluatie terug 
te komen op de problematiek 
die zich voordoet wanneer niet 
alle partijen in de contracten 
willen meewerken aan de 
afspraken die gemaakt worden 
in het kader van private 
contractering 

In de evaluatie van de Wro wordt een hoofdstuk gewijd 
aan de grondexploitatie, daarbij wordt ingegaan op de rol 
van freeriders en (kort) op beroepsprocedures. Het rapport 
is terug te vinden op de site van het PBL onder publicaties 
2010. Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening, 
Eerste resultaten, PBL 2010. Ook in de tweede rapportage 
is gekeken naar de werking van de grondexploitatie 
waarbij ook (kort) wordt ingegaan op juridische conse-
quenties. Te vinden op PBL site onder 2012. Ex -durante 
evaluatie Wet ruimtelijke ordening: twee rapportage PBL, 
2012. 
De toezegging is daarmee uitgevoerd. 

00681 22-04-2008 Debat inzake Wijziging 
Wet milieubeheer 
inzake milieuaanspra-
kelijkheid (30 920) 

De minister zegt toe dat, na 
aanneming van het wetsvoor-
stel, 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 uiteindelijke herziene 
wetsvoorstel zal de delegatie-
grondslag (art. 17.7, tweede 
lid) worden geschrapt. 

Uit oogpunt van wetgevingsefficiëntie zal de wijziging 
worden gecombineerd met een andere wijziging van de 
Wet milieubeheer waarin andere punten van onderge-
schikte aard worden geregeld. Dit wetsvoorstel zal in de 
tweede helft van 2013 in procedure worden gebracht. 
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Nr. Datum Debat Onderwerp Stand van zaken 

01081 06-07-2009 schriftelijke beant-
woording Nationaal 
Samenwerkingspro-
gramma Luchtkwaliteit 
(NSL) 

De minister van VROM laat 
weten dat de minister van 
Verkeer en Waterstaat, in 
overleg met de minister van 
VROM, aanvullende maatrege-
len zal treffen als de vertraging 
van anders betalen voor 
mobiliteit effect heeft op het 
halen van de doelstellingen 
van het NSL 

In juli 2010 heeft de toenmalige minister van V&W door 
middel van de meldingsprocedure het wegvallen van het 
effect v/d maatregel «anders betalen voor de mobiliteit» 
gecompenseerd door de stimuleringsmaatregel Euro VI 
vrachtwagens en de korting op de BPM voor Euro6 Diesel 
personenauto’s. Aangetoond is dat met deze maatregelen 
voldoende compensatie kan worden geboden. Daarmee is 
de toezegging nagekomen en afgedaan. 

01130 08-12-2009 Behandeling over de 
Modernisering van de 
regelgeving over de 
milieueffectrapportage 

De minister van VROM zegt 
toe bij de evaluatie van de 
nieuwe mer-wetgeving de 
Kamer te informeren over de 
praktijkervaringen van het 
integreren van de mer bij 
projecten en de passende 
beoordeling (o.b.v. de 
Natuurberschermingswet). 
Mocht daaruit blijken dat 
koppeling van de passende 
beoordeling aan projectmer in 
de praktijk onvoldoende 
invulling krijgt, dan zal de 
minister van VROM op dat 
moment overwegen of alsnog 
een wettelijke koppeling 
gelegd moet worden en de 
Eerste Kamer daarover 
raadplegen. 

De evaluatie op dit onderdeel zal binnenkort worden 
gestart. Daarbij wordt afgestemd met het ministerie van 
EZ in verband met de relatie met de Natuurbeschermings-
wet en de nieuwe Natuurwet. 

01381 17-05-2011 Debat inzake Wijziging 
Waterwet en Water-
schapswet inzake 
voorkoming schade 
waterstaatswerken 
veroorzaakt door 
muskusratten (32 474) 

De Staatssecretaris van 
Infrastructuur 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 
percentage voor innovatief 
onderzoek, bij de betrokken 
partijen in overweging te 
geven. 

Het innovatiedossier valt onder verantwoordelijkheid van 
de minister van EZ. Deze minister heeft, in het kader van 
het bedrijfslevenbeleid, de Kamer meerdere brieven 
gestuurd op respectievelijk 4 februari 2011 (Kamerstuk 
32 637, nr. 1) en 13 september 2011 (Kamerstuk 32 637, 
nr. 15) en op 3 september 2012 (Kamerstuk 32 637, nr. 41). 
Het kabinet heeft de ambitie neergelegd om de Neder-
landse R&D-inspanningen tot 2,5% van het BBP te laten 
worden (in 2020). Het kabinet heeft partijen gevraagd in de 
innovatiecontracten voorstellen te ontwikkelen voor 
Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI), waarin 
meerdere partijen vraaggericht samenwerken aan 
onderzoek en valorisatie op innovatiethema’s in de gehele 
keten. De exacte vorm en inhoud van de TKI’s kan per 
sector verschillen en hangt dus af van de voorstellen van 
de sectoren. 
De toezegging is hiermee uitgevoerd. 

01382 17-05-2011 Debat inzake Wijziging 
Waterwet en Water-
schapswet inzake 
voorkoming schade 
waterstaatswerken 
veroorzaakt door 
muskusratten (32 474) 

De Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu zegt 
de Kamer, naar aanleiding van 
een vraag van het lid 
Koffeman, toe dat een 
veldproef inzake de populatie-
ontwikkeling van muskusratten 
er komt 

De waterschappen doen een veldproef om te onderzoeken 
of de bestrijding van muskusratten nu op de beste manier 
gebeurt. In de veldproef onderzoeken de waterschappen 
wat het verband is tussen het aantal uren dat bestrijders in 
het veld werken om muskusratten te vangen en de schade 
die muskusratten aanrichten aan dijken en kades. De 
veldproef wordt in verschillende gebieden verspreid over 
het land gehouden en duurt van januari 2013 tot januari 
2016. De toezegging wordt daarmee als uitgevoerd 
beschouwd.
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