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1. Met betrekking tot de wetsvoorstellen 

 

32314 

Instelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Wet Raad voor de 

leefomgeving en infrastructuur) 

 

32323 

Intrekking van de Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen 

 

wordt inbreng geleverd voor het nader voorlopig verslag door de fractie van de PvdA 

(Putters, inbreng volgt later deze week per email). De commissie verzoekt de staf om de 

vragen van deze fractie op te nemen als vragen namens de gehele commissie. 

 

2. 32377 

Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming 

over infrastructurele projecten  

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor om het wetsvoorstel plenair te behandelen 

op 29 november 2011. 

 

3. Met betrekking tot de voorstellen 

 

E1100641 

Communication: A growth package for integrated European infrastructures COM(2011)676 

 

E1100652 

Voorstel voor een verordening betreffende EU-richtsnoeren voor de ontwikkeling van het 

trans-Europees vervoersnet COM(2011)650 

 

besluit de commissie om de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten en de 

bespreking van de procedure aan te houden tot 15 november 2011. 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 



 

 Datum 1 november 2011 

 Kenmerk 43372/WB/ 

 blad 2 

 

 

 

4. Natuurherstel en verdieping Westerschelde 

Verslag schriftelijk overleg (LXXXVIII, G) 

De fractie van GroenLinks (Vos) geeft aan zich nog te beraden of zij inbreng levert voor een 

brief aan de staatssecretaris van EL&I inzake dit onderwerp, dan wel dat zij dit onderwerp 

aan de orde stelt bij het ingeplande kennismakingsgesprek van de commissie EL&I met de 

staatssecretaris van EL&I op 22 november 2011 15.00 - 16.00 uur. 

 

5. Hinderbeperkende maatregel Schiphol CROS Pilot 3b+ 

De commissie neemt de brief met bijlagen van de staatssecretaris van I&M van 20 oktober 

2011 (29665, 169) voor kennisgeving aan. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


