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Wijziging van de Wet milieubeheer in verband
met de implementatie van Richtlijn (EU)
2015/1513 van het Europees parlement en de
Raad van 9 september 2015 tot wijziging van
Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van
benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van
Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het
gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
alsmede in verband met de operationalisering
van de reductieverplichting uit Richtlijn
98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine
en dieselbrandstof

Nr. 26

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN
WATERSTAAT

Ontvangen ter Griffie op 17 mei 2018.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

De vastgestelde algemene maatregel van
bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en
met 14 juni 2018.

Den Haag, 17 mei 2018

De vastgestelde algemene maatregel van
bestuur kan niet eerder inwerking treden dan
op 15 juni 2018.

Hierbij bied ik u aan het Besluit energie vervoer1.
De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
procedure (artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer).
De inwerkingtreding van het besluit is voorzien op 1 juli 2018. Aan de
inwerkingtreding zal terugwerkende kracht worden verleend tot en met
1 januari 2018, teneinde aan te sluiten bij de jaarsystematiek van de
regelgeving en gelet op de reeds verstreken implementatietermijn van de
ILUC-richtlijn. Het bedrijfsleven is regelmatig geïnformeerd over zowel de
inhoud als het proces, waaronder de verwachte tijd van inwerkingtreding.
Voor de inhoud van het besluit verwijs ik u naar de nota van toelichting bij
het besluit2.
Een gelijkluidende brief heb ik heden gezonden aan de voorzitter van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal.
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
S. van Veldhoven-van der Meer
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