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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
INFRASTRUCTUUR, WATERSTAAT EN OMGEVING
Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Den Haag, 22 januari 2019
De vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
heeft op 15 januari 2019 gesproken over de procedure ten aanzien van het
wetsvoorstel houdende wijziging van de Omgevingswet en enkele andere
wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van
het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem
(Aanvullingswet bodem Omgevingswet)1. Naar aanleiding van die
bespreking bericht de commissie u als volgt.
De commissie IWO verwacht dat de behandeling van het wetsvoorstel
Invoeringswet Omgevingswet2 in de Eerste Kamer, die mogelijk binnen
afzienbare termijn zal aanvangen, voor een belangrijk deel in het teken zal
staan van de bespreking van het (verdere) proces van de stelselherziening. Zoals de commissie al eerder heeft laten weten3, geeft zij er de
voorkeur aan eerst de Invoeringswet Omgevingswet te behandelen en
daarna de vier aanvullingswetten. In verband hiermee heeft de commissie
besloten de behandeling van het thans voorliggende wetsvoorstel
Aanvullingswet bodem Omgevingswet aan te houden tot na afronding
van de behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet.
Een gelijkluidende brief is verzonden aan de Staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat.
De voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en
Omgeving,
Nooren

1
2
3

kst-34864-B
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2019

Kamerstukken I 2018/19, 34 864, A
Kamerstukken II 2017/18, 34 986, 2
Kamerstukken I 2018/19, 33 118, AO, blz. 2, voetnoot 5

Eerste Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 34 864, B

1

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
INFRASTRUCTUUR, WATERSTAAT EN OMGEVING
Aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag, 22 januari 2019
De vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
heeft op 15 januari 2019 gesproken over de procedure ten aanzien van het
wetsvoorstel houdende wijziging van de Omgevingswet en enkele andere
wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van
het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem
(Aanvullingswet bodem Omgevingswet)4. Naar aanleiding van die
bespreking bericht de commissie u als volgt.
De commissie IWO verwacht dat de behandeling van het wetsvoorstel
Invoeringswet Omgevingswet5 in de Eerste Kamer, die mogelijk binnen
afzienbare termijn zal aanvangen, voor een belangrijk deel in het teken zal
staan van de bespreking van het (verdere) proces van de stelselherziening. Zoals de commissie al eerder heeft laten weten6, geeft zij er de
voorkeur aan eerst de Invoeringswet Omgevingswet te behandelen en
daarna de vier aanvullingswetten. In verband hiermee heeft de commissie
besloten de behandeling van het thans voorliggende wetsvoorstel
Aanvullingswet bodem Omgevingswet aan te houden tot na afronding
van de behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet.
Een gelijkluidende brief is verzonden aan de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.
De voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en
Omgeving,
Nooren

4
5
6

Kamerstukken I 2018/19, 34 864, A
Kamerstukken II 2017/18, 34 986, 2
Kamerstukken I 2018/19, 33 118, AO, blz. 2, voetnoot 5

Eerste Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 34 864, B

2

