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1. 32845 
Voorstel van wet van de leden Monasch, Bashir, Van Gent en Verhoeven tot wijziging van de 

Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te maken in 

een plusregio die de gemeente Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat 

(Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden) 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar) 

en CDA (Martens). De commissie verzoekt de initiatiefnemers en de regering om de vragen 

in dit voorlopig verslag uiterlijk 6 juli 2012 17:00 uur van beantwoording te voorzien, 

opdat op 10 juli 2012 in de commissievergadering de nadere procedure met betrekking tot 

het wetsvoorstel besproken kan worden. Na kennis te hebben genomen van de uitkomsten 

van het College van Senioren van 3 juli 2012 stelt de commissie voor om het wetsvoorstel, 

onder voorbehoud van afronding van de schriftelijke voorbereiding, plenair te behandelen op 

11 september 2012. De commissie neemt voorts de brief van de initiatiefnemers van 28 
juni 2012 (32845, B) voor kennisgeving aan. 

 

2. 33078 

Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de 

planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van 

milieubescherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen 

(plattelandswoningen) 

De commissie stelt blanco eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

3. Mededelingen en rondvraag 

Op 25 september 2012 15:30-16:30 uur wordt ten behoeve van de commissie een 

technische briefing met betrekking tot wetsvoorstel Wijziging Wet vervoer gevaarlijke stoffen 

inzake totstandkoming van een basisnet (32862) verzorgd door ambtenaren van het 

ministerie van I&M. Aansluitend aan de briefing zal op die datum de procedurevergadering 
plaatsvinden. 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


