
Agenda* Dinsdag 19 mei 1998

Opgesteld 14 mei 1998

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

a. Direct na de lunchpauze stemming over:

25 410 Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met
de invoering van leerwegen in de hogere leerjaren van het middelbaar
algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs,
alsmede van leerwegondersteunend en praktijkonderwijs (regeling leerwegen
mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
(Wetgevingsoverleg, nr. 35)
(blz. 3686–3704, 3746–3763, 3779–3781) (1997–1998)

b. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

25 337** Regels inzake plannen op het terrein van het verkeer en het vervoer (Planwet
verkeer en vervoer)
(blz. 3848–3865, 3962) (1997–1998)

25 738** Samenvoeging van de gemeenten Gulpen en Wittem
(blz. 5119) (1997–1998)

25 758** Wijziging van de Luchtvaartwet met betrekking tot de bevoegdheden ter
voorkoming van overschrijding van grenswaarden
(blz. 5591–5592) (1997–1998)

II

25 159 Regels over tegemoetkoming in de schade en de kosten in geval van
overstromingen door zoet water, aardbevingen of andere rampen en zware
ongevallen (Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen)
(blz. 1735–1754, 1916) (1997–1998)

III (gezamenlijke behandeling):

23 147 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten
(Flora- en faunawet)
(Wetgevingsoverleg nr. 112)
(blz. 591–625, 825–826, 914–919, 1392) (1997–1998)
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23 580 Nieuwe regelen ter bescherming van natuur en landschap
(Natuurbeschermingswet 19..)
(Wetgevingsoverleg nr. 112)
(blz. 582–591, 919–925, 1391–1392) (1997–1998)

IV

24 080 Voorstel van wet van het lid Duivesteijn houdende regels ter bevordering van
het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet op
het overleg huurders verhuurder)
(blz. 5422–5446, 5618–5640, 5845–5860, 6011–6012, 6161–6117, 6219)
(1996–1997)

V (gezamenlijke behandeling):

25 477 Bepalingen inzake de financiering van de loopbaanonderbreking (Wet
financiering loopbaanonderbreking)
(blz. 2300–2325, 2351–2357, 2393–2394) (1997–1998)

25 618 Wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in
verband met het wegnemen van belemmeringen in sociale verzekerings-
wetten bij het opnemen van onbetaald verlof
(blz. 2300–2325, 2351–2357, 2394) (1997–1998)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 10.15 uur door de vaste commissies voor:

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor Justitie en voor Binnenlandse
Zaken en de Hoge Colleges van Staat:

25 324 Wijziging van de Opiumwet in verband met het creëren van de mogelijkheid
voor de burgemeester om bestuursdwang toe te passen ter handhaving van
de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet in voor het publiek toegankelijke lokalen
en daarbij behorende erven
(blz. 5277–5306, 5424) (1997–1998)

25 325 Wijziging van de Opiumwet in verband met de invoering van een verhoogde
strafmaat voor beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt
(blz. 5277–5306, 5424) (1997–1998)

2. Om 11.00 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:

25 741 Regels inzake het treffen van voorzieningen ten behoeve van remigratie
(Remigratiewet)
(blz. 5322–5352, 5426–5427) (1997–1998)

3. Om 11.00 uur door de vaste commissie voor Volkshuisvesting:

25 333 Wijziging van de Huisvestingswet, de Woningwet en enige andere wetten in
verband met de integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving
(blz. 4413–4441, 5419–5420) (1997–1998)

25 334 Wijziging van de Huisvestingswet (doorwerking ruimtelijk beleid)
(blz. 5183–5198, 5230–5268) (1997–1998)
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4. Om 11.30 uur door de vaste commissie voor Justitie:

25 175 Aanpassing van het fiscale procesrecht aan de Algemene wet bestuursrecht
en wijziging van een aantal fiscale en andere wetten (herziening van het
fiscale procesrecht)
(blz. 5308–5313, 5424–5425) (1997–1998)
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