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BRIEF VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 29 september 2010
Hierbij voldoe ik aan uw verzoek1 het overzicht van de openstaande
toezeggingen van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer en de minister voor Wonen, Wijken en Integratie te
actualiseren.
Nummer T01095:
Samenvatting
De minister van VROM zegt de Kamer toe, naar aanleiding van opmerkingen van de heer De Boer, in de evaluatie aandacht te besteden aan de
borging van cultuurhistorische waarden in kleine MER-projecten.
Antwoord
De evaluatie vindt plaats 5 jaar na inwerkingtreding. De eerste evaluatie
zal plaatsvinden na 1 juli 2015. Waarna uw Kamer zal worden
geïnformeerd.
Nummer T01131:
Samenvatting
De minister van VROM zegt de Kamer toe in de handreiking mer expliciet
laten opnemen dat de verantwoordingsverplichting op basis van de
moederprocedures in het kader van de Wro en de Tracéwet tevens een
verantwoording inhoudt voor een bijbehorend mer-traject. Bij het besluit
over het plan of project dient het bevoegd gezag verantwoording af te
leggen over de wijze waarop participatie heeft plaatsgevonden en de
doorwerking daarvan in het besluit.
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Antwoord
De Eerste Kamer zal naar verwachting in het najaar 2010 schriftelijk
worden geïnformeerd.
Nummer T01096:
Samenvatting
De minister van VROM zegt de Kamer toe, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Slagter en Putters:
– de criteria voor het onderscheid tussen plan en project en wanneer een
project complex is op de site van VROM te verduidelijken.
– de Kamer te informeren over algemeen toepasbare criteria die toch
maatwerk kunnen opleveren in het besluit MER, gelet op de uitspraak
van het Europese Hof van Justitie
– voor de behandeling van de crisis- en herstelwet in de Eerste Kamer
een eerste duiding geven van de richting van de uitwerking.
Antwoord
Het tweede gedeelte van deze toezegging is afgehandeld. Een eerste
duiding is aan de Kamer gegeven bij brief van 11 november 2009. TK
Vergaderjaar 2009–2010, kst. 31 755, nr. 33.
Het derde gedeelte van deze toezegging is afgehandeld. Voor de behandeling van de crisis- en herstelwet in de Eerste Kamer is een eerste
duiding gegeven van de richting van de uitwerking. De handreiking
waarin wordt ingegaan op het onderscheid tussen plan en project en
wanneer een project complex is, is sinds juni 2010 gereed en staat op de
site van Infomil.
Naar aanleiding van de voorhang van het ontwerp-besluit MER (reparatie
en modernisering) zijn op 12 juli jl. door de vaste commissie van VROM 58
vragen gesteld. Bij de beantwoording wordt ook uitvoerig ingegaan op de
criteria die toch maatwerk kunnen opleveren in het Besluit MER. De
beantwoording zal naar verwachting in het najaar 2010 naar de Eerste
Kamer worden gestuurd.
Nummer T00558:
Samenvatting
De staatssecretaris zegt toe in de nieuwe wet Geluidhinder duidelijkheid te
zullen scheppen over de vraag welke waarden absoluut onaanvaardbaar
zijn.
Antwoord
De Eerste Kamer is op 14 december 2009 schriftelijk geïnformeerd over
het Wetsvoorstel Modernisering instrumentarium geluidbeleid,
geluidproductieplafonds.
Nummer T00681:
Samenvatting
De minister zegt toe dat, na aanneming van het wetsvoorstel, conform de
motieSpies 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 delegatiegrondslag (art. 17.7, tweede lid) worden
geschrapt.
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Antwoord
De Eerste Kamer is op 19 mei 2010 schriftelijk geïnformeerd. EK vergaderjaar 2009–2010, kst. 30 920, G.
Nummer T01039:
Samenvatting
De minister van Ruimte en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een
vraag van het lid Meindertsma, toe dat bij het wetsvoorstel geluidhinder
voor de Rijksinfrastructuur een beschrijving zal worden aangeboden van
het voorstel ten aanzien van gemeentelijke en provinciale aspecten.
Antwoord
De Eerste Kamer is op 14 december 2009, mede namens de minister van
Verkeer en Waterstaat, schriftelijk geïnformeerd over het Wetsvoorstel
Modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluid productieplafonds.
Nummer T01081:
Samenvatting
De minister van VROM laat weten dat de minister van Verkeer en
Waterstaat, in overleg met de minister van VROM, aanvullende maatregelen zal treffen als de vertraging van anders betalen voor mobiliteit effect
heeft op het halen van de doelstellingen van het NSL.
Antwoord
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering is overgedragen aan de
minister van Verkeer en Waterstaat.
Nummer T00283:
Samenvatting
De minister zal de inhoud van de motie-Meindertsma (EK, 2004–2005,
XXI-A) nagaan en de gevolgen voor gemeentes van Europese regels op
de terreinen van Verkeer en Waterstaat, Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken in kaart brengen.
Antwoord
De toezegging wordt meegenomen in het reguliere VROM beleid.
Nederland is zowel nationaal als in europees verband actief, o.a. door de
discussie over het Groenboek Territoriale Cohesie, en Nederland heeft het
voortouw als trekker van het actiepunt «Territorial impact».
Nummer T00897:
Samenvatting
De minister stelt er vanuit te gaan dat de ICT-voorziening zes maanden
voor de inwerkingtreding van de Wabo gereed en bruikbaar moeten zijn.
Zij streeft er naar op een tijdig moment een goed werkend landelijk
voorzieningssysteem bij alle overheden te hebben.
Antwoord
De Eerste Kamer is op 16 juni 2010 schriftelijk geïnformeerd over de
Invoeringsdatum Wabo. EK vergaderjaar 2009–2010, kst. 31 953, nr. K.
Nummer T00685:
Samenvatting
De minister zal de Eerste en de Tweede Kamer jaarlijks over de voortgang
van het NSL en de rechtspraak daaromtrent informeren.
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Antwoord
De Eerste Kamer is op 21 augustus 2009 schriftelijk geïnformeerd over
Aanbieding Nationaal Samenwerkingsprogramma en toelichting op de
uitvoering van het NSL.
Nummer T00687:
Samenvatting
De minister zegt toe dat in de interim-periode de 1% grens ook geldt voor
de pluimveehouderij.
Antwoord
De Eerste Kamer is op 27 juni 2010 schriftelijk geïnformeerd. TK vergaderjaar 2007–2008, kst. 30 175, nr. 56.
Nummer T00557:
Samenvatting
De staatssecretaris zegt toe te zullen overgaan tot een algehele herziening
van de Wet Geluidhinder op basis van de huidige uitgangspunten van de
wet.
Antwoord
De Eerste Kamer is op 14 december 2009 schriftelijk geïnformeerd over
het Wetsvoorstel Modernisering instrumentarium geluidbeleid,
geluidproductieplafonds.
Stand van zaken toezeggingen aan de vaste commissie
VROM/WWI:
Nummer T00863:
Samenvatting
De minister voor Wonen Werken en Integratie zegt de Kamer, naar
aanleiding van een vraag van het lid Meindertsma, toe dat zij apart met de
Woonbond overleg wil plegen over nieuwe werkmethoden voor de
vormgeving van participatie en zeggenschap van huurders en bewoners.
Tevens zal zij nagaan of het de moeite waard is om een aantal huurdersorganisaties pilots te laten doen.
Antwoord
De Woonbond heeft de minister in de eerste helft van 2010 gerapporteerd
over de extra aandacht en inspanningen huurdersorganisaties. Naar
aanleiding daarvan zal de Eerste Kamer voor het Kerstreces 2010 worden
geïnformeerd.
Nummer TO1100:
Samenvatting
De minister voor WWI zegt de Kamer toe, dat zodra de voorstellen over de
schriftelijke toets, de verhoging van het taalniveau en wat er verder
bijkomt aan bijvoorbeeld voorlichting, en het beter inschakelen van de
ambassades, gereed zijn, het gehele pakket naar de Eerste Kamer wordt
gestuurd.
Antwoord
Momenteel wordt de aanpassing van het Vreemdelingenbesluit
voorbereid om het niveau van de TGN te verhogen en een schriftelijke
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toets toe te voegen aan het basisexamen inburgering in het buitenland.
De besluitwijziging wordt naar verwachting eind augustus 2010 gepubliceerd. De eerste Kamer wordt in het najaar 2010 geïnformeerd.
De secretaris-generaal,
Ir. J. van der Vlist
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