
Subject: Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet - stand van zaken
From: "Kats, H. (Henk) - DGMI" <henk.kats@minienm.nl>
Date: 12/05/2014 13:42
To: "'Bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl'" <Bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl>
CC: "Dronkert, drs. P.J. (Pieter) - DGB" <Pieter.Dronkert@minienm.nl>

Geachte heer, mevrouw,
 
Door tussenkomst van collega Pieter Dronkert ontving ik enkele maanden geleden per email
een zienswijze inzake het project ‘Knooppunt Hoevelaken’ dat in het kader van de 8e tranche
van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet wordt toegevoegd aan Bijlage II bij deze wet.
Via deze mail informeer ik u over de voortgang in de procedure.
 
De Tweede Kamer heeft op donderdag 27 maart met de minister van gedachten gewisseld over
de concept-AMvB. Dit heeft niet tot wijzigingen geleid. Op dit moment wordt de AMvB gereed
gemaakt voor verzending naar de Raad van State. De Raad van State zal naar verwachting in
de eerste helft van mei om advies worden gevraagd. Na ontvangst van het advies (gewoonlijk
binnen vier weken na aanvraag) zal de AMvB, indien nodig, worden aangepast. Daarna gaat het
stuk ter ondertekening naar de Koning en wordt het gepubliceerd in het Staatsblad, waarmee
de inwerkingtreding een feit is. U krijgt van ons geen reactie op uw zienswijze, maar u kunt te
zijner tijd in de AMvB nalezen hoe wij hiermee om zijn gegaan.
 
Met vriendelijke groet,
 
Henk Kats
 
mr. H. (Henk) Kats

Senior Beleidsmedewerker
Omgevingswet en Crisis- en herstelwet
........................................................................
Interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Plesmanweg 1-6 | 2597 JG | Den Haag | Kamer G 0018
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
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M 06 18309681 
E henk.kats@minienm.nl
W https://omgevingswet.pleio.nl
 

........................................................................
Aanwezig maandag, donderdag, vrijdag
 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages. .
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