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Vergaderjaar 2011–2012

Agenda

Dinsdag 4 oktober 2011

Opgesteld 29 september 2011

A. OPENBARE BEHANDELING
Opgesteld 29 september 2011

Om 13.30 uur
I. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I (onder voorbehoud)

32 554

Wijziging van de Wet politiegegevens en van de wet justitiële en
strafvorderlijke gegevens in verband met de implementatie van het
kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie 2008/977/JBZ over de
bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader va de
politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en de implementatie van het
Besluit van de Raad 2009/371/JBZ van 6 april 2009 tot oprichting van de
Europese politiedienst (Europol)

32 763

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met de
elektronische aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke
personen en enkele verbeteringen

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties / Algemene Zaken en Huis der Koningin (onder
voorbehoud):
33 011
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Regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse
identiteitskaart
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2. Door de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke
Ordening:
32 252

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van
geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet
geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium
geluidbeleid, geluidproductieplafonds)

32 304

Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de
bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening
in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en
zoetwatervoorziening)

32 314

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

32 323

Intrekking van de Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen

32 588

Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen
en aanvullingen)

32 625

Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve
van de invoering van de wet van ... tot wijziging van de Wet milieubeheer in
verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling
van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer
(modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds)
(Invoeringswet geluidproductieplafonds)
3. Door de vaste commissies voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke
Ordening en voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:

32 549

Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene
telecommunicatierichtlijnen

32 403

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van
uiteenlopende aard, van de Wet personenvervoer 2000 ten aanzien van het
openbaar-vervoerverbod en enkele technische wijzigingen, van de Wet advies
en overleg verkeer en waterstaat in verband met wijzigingen in de vorm
waarin betrokkenen en organisaties bij het beleidsproces worden betrokken,
wijziging van de Wet op de economische delicten, de Wet luchtvaart, de
Binnenvaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, de Wet
belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, de
Waterschapswet en de Crisis- en herstelwet op enkele punten van technische
aard, alsmede van de Telecommunicatiewet ter herstel van een abuis
(Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010)
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