
30 595 Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet
huurprijzen woonruimte en enkele andere
wetten als gevolg van de modernisering van het
huurbeleid vanaf 1 januari 2007 (Wet
modernisering huurbeleid 2007)

Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE-
LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 oktober 2006

Op 3 oktober 2006 heeft de griffier van de vaste commissie voor Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer mij een lijst van
vragen inzake de modernisering van het huurbeleid, naar aanleiding van
het verslag van wetsvoorstel 30 595 (Kamerstukken II, 2006–2007, 30 595,
nr. 6) doen toekomen.

Bij de beantwoording van deze vragen (Kamerstuk 30 595, nr. 10) is de
toezegging gedaan (Kamerstuk 30 595, nr. 10, blz. 3) dat zodra het advies
van de Raad van State openbaar is, u het advies zou worden toezenden.
Dit is met de publicatie in het Staadsblad van 10 oktober 2006 (nr. 452) het
geval. Bijgaand treft u dit Raad van State advies1 en het nader rapport1,
opgesteld over het Besluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woon-
ruimte en het Besluit beheer sociale-huursector, als bijlage aan.

Daarnaast heeft mijn ambtsvoorganger de Tweede Kamer toegezegd, in
de nota naar aanleiding van het verslag d.d. 20 september 2006 (Kamer-
stuk II, 2006–2007, 30 595, nr. 6), een afschrift naar uw Kamer te sturen van
de brief aan de gemeenten die een verzoek hebben ingediend om maat-
werk voor wat betreft de verschillende segmenten voor huurprijs-
regulering.
Bij deze doe ik de toezegging gestand en treft u een afschrift aan van de
brief aan1 de betreffende gemeenten.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
P. Winsemius
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1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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