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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 29 juli 
2014 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 Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft 
op 26 augustus 2014 gereageerd. 

De vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening1 

brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg. 

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

1 Samenstelling: Holdijk (SGP), Van der Linden (CDA), Essers (CDA), Kox (SP), Slagter-Roukema 
(SP), Engels (D66), vacature (PvdA), Nagel (50PLUS), Duthler (VVD), Hermans (VVD), 
Huijbregts-Schiedon (VVD), (vicevoorzitter), Koffeman (PvdD), Schaap (VVD), Flierman (CDA), 
Martens (CDA), Van Boxtel (D66), Vos (GL), De Boer (GL), De Lange (OSF), Ter Horst (PvdA), 
Vlietstra (PvdA), Reynaers (PVV), (voorzitter), Ester (CU), Schouwenaar (VVD) Van Beek (PVV), 
Duivesteijn (PvdA), Koning (PvdA), Kops (PVV) en Meijer (SP).
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL 

Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu 

Den Haag, 29 juli 2014 

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 juli 2014 is verstreken. Daarbij treft u tevens, 
ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane 
toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2015 verloopt. Beide lijsten 
zijn terug te vinden via de volgende links: 
Rappel: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vjlukx6e9yq1&ministerie=vijlkmy9oxyg 
Vooruitblik: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vjlukytfigpt&ministerie=vijlkmy9oxyg 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 12 september 2014 eventuele correcties en een prognose van de 
termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft 
daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is 
vestreken. 

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te 
houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, 
nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste 
Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding 
van het toezeggingenregistratienummer. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
Broekers-Knol 
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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
MILIEU 

Den Haag, 26 augustus 2014 

Met uw brief d.d. 29 juli 2014 heeft u verzocht om een actualisatie van de 
toezeggingen die aan de Eerste Kamer zijn gedaan, en waarvan de termijn 
op 1 juli 2014 is verstreken. 

Hierbij voldoe ik aan uw verzoek. 

Nr. Datum Debat Onderwerp Stand van zaken 

T01793 02-07-2013 Wet basisnet 
(vervoer 
gevaarlijke 
stoffen) (32 862) 

De Staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu zegt de Kamer, naar 
aanleiding van een vraag/opmerking 
van het lid Schaap (VVD) en het lid 
Martens (CDA), toe de maatschappe-
lijke kosten-batenanalyse uit te 
werken en in beeld te brengen voor 
verschillende risicodomeinen op het 
gebied van Infrastructuur en Milieu. 

De Eerste Kamer is d.d. 18 augustus 2014 per brief 
hierover geïnformeerd. 

T01794 02-07-2013 Wet basisnet 
(vervoer 
gevaarlijke 
stoffen) (32 862) 

De Staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu zegt de Kamer, naar 
aanleiding van de opmerking en 
vraag van het lid Van Beek (PVV) en 
het lid Vos (GroenLinks), toe de 
risico’s goed te monitoren en bij 
dreigende overschrijding van de 
risicoplafonds maatregelen te treffen 
en vaker metingen te verrichten op 
wegvakken met hoge risico’s 

De wijze van monitoring is opgenomen in de Regeling 
Basisnet. Naar aanleiding van deze toezegging is ook 
opgenomen dat zo nodig vaker geteld wordt op 
wegvakken met hoge risico’s. 
De wet Basisnet verplicht de Minister tot het nemen van 
maatregelen bij dreigende overschrijding. 
Hiermee is de toezegging afgedaan. 

T01795 02-07-2013 Wet basisnet 
(vervoer 
gevaarlijke 
stoffen) (32 862) 

De Staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu zegt de Kamer, naar 
aanleiding van de opmerking en 
vraag van het Martens (CDA) toe dat 
partijen berekeningen mogen inzien. 

De informatie inzake de berekeningen is inmiddels 
openbaar. Hiermee is de toezegging afgedaan. 

T01796 02-07-2013 Wet basisnet 
(vervoer 
gevaarlijke 
stoffen) (32 862) 

De Staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu zegt de Kamer, naar 
aanleiding van de opmerking en 
vraag van het lid Van Boxtel (D66) en 
het lid Koning (PvdA) toe alle 
gemeenten een brief te sturen met de 
mededeling dat de inwerkingtreding 
van de wet een communicatie-
element in zich draagt. 

Basisnet is tot stand gekomen in nauwe samenwerking 
met VNG en IPO. RWS/WVL verzorgt de kennisover-
dracht en communicatie over Basisnet. De Staatssecre-
taris stuurt een brief naar alle gemeenten over het 
communicatieaspect van Basisnet. Dit gebeurt zodra 
bekend is op welke datum Basisnet in werking treedt. 
De inwerkingtredingdatum is afhankelijk van het – na 
het zomerreces 2014 – in te plannen VSO Besluit 
externe veiligheid transportroutes

 
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
W.J. Mansveld
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