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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie  

 

 

 datum 19 januari 2010 

                Kenmerk  40582 
 

1. Met betrekking tot de wetsvoorstellen 

32123 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het 

Waddenfonds voor het jaar 2010; en  

32123 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en 

Integratie (XVIII) voor het jaar 2010  

 brengt de commissie eindverslag uit, teneinde de wetsvoorstellen af te doen als hamerstuk. 

 

2. 

De commissie neemt de ontwerpregeling groenprojecten 2010 (brief van de minister van 

VROM d.d. 8 december 2009, kamerstuk 30196, nr.90 ) voor kennisgeving aan. 

 

3. 

31755 Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten 
(modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)  

In de conceptbrief worden enkele wijzigingen aangebracht. Een tweede conceptbrief zal 

verspreid worden met reactietermijn tot vrijdagmiddag 22 januari 2010, 13.00 uur.  

 

4. 

 Het agendapunt wordt aangehouden. De commissie levert uiterlijk op 26 januari 2010 

inbreng bij het Drinkwaterbesluit (30895, nr.55). 

 

5. 

 De commissie verzoekt de staf wetsvoorstel 32252 in de Tweede Kamer te volgen en te 

zijner tijd in het wetgevingsdossier ook de voorgeschiedenis op te nemen, te weten de 

behandeling van wetsvoorstel 29879 wijziging Wet geluidhinder (modernisering 

instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) en de daarbij gedane toezeggingen T00557 en 

T00558. 

 
6.  

 De commissie neemt het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (brief van de 

minister van VROM d.d. 14 december 2009, kamerstuk TK 27625, nr. 154, voor 

kennisgeving aan. 
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7.  

 De bespreking van het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer 

(BEMS) (brief van de minister van VROM d.d. 22 december 2009) wordt aangehouden tot 2 

februari 2010.  

 
8.  

 De woordvoerders bij wetsvoorstel 31560 Wet kraken en leegstand verzoeken om het 

recente rapport van de Nederlandse politieacademie over kraken in Amsterdam.  

 

 

 De griffier van de commissie, 

 Kim van Dooren 


