Den Haag, 18 februari 2016
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LANDBOUW EN NATUUR

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

Brievenlijst nrs. 1 en 2 (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Uitnodigingen Landbouw en Natuur
Geen agendapunten
Landbouw/Dierhouderij
2.

Agendapunt:

Beleid ten behoeve van een nieuwe ontwikkeling in de biotechnologie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 8 februari 2016
Beleid ten behoeve van een nieuwe ontwikkeling in de biotechnologie - 27428326
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw en Visserijraad op 9 maart
2016 van 11.00 tot 13.30 uur.
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Biotechnologie. Dit
algemeen overleg zal worden ingepland zodra er voldoende stukken op de
agenda staan.
I&M

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Juridische procedure en gevolgen voor de handhaving van Wet verbod
pelsdierhouderij

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 11
februari 2016. Stand van zaken juridische procedure en gevolgen voor de
handhaving van Wet verbod pelsdierhouderij - 30826-43
Nadere informatie afwachten.
V&J

Besluit:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Voorgenomen besluiten verbindend verklaring onderzoek en innovatie
akkerbouwsector en erkenning producenten- en brancheorganisaties

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 februari
2016. Voorgenomen besluiten verbindend verklaring onderzoek en innovatie
akkerbouwsector en erkenning producenten- en brancheorganisaties - 3391025
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Natuur
Geen agendapunten
Visserij
5.

Agendapunt:

Openbare raadplegingen Europese Commissie over 'Ervaringen in het
eerste jaar van vergroeningsverplichtingen van de regeling voor
rechtstreekse betalingen (GLB)' en 'Raadpleging over de
controleverordening voor de visserij'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 9
februari 2016. Openbare raadplegingen Europese Commissie over 'Ervaringen
in het eerste jaar van vergroeningsverplichtingen van de regeling voor
rechtstreekse betalingen (GLB)' en 'Raadpleging over de controleverordening
voor de visserij' - 28625-233
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw en Visserijraad op 9 maart
2016 van 11.00 tot 13.30 uur.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig Landbouw en Natuur
6.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Geurts, mede namens de fracties van SGP en
ChristenUnie om voorlichting te vragen aan de Raad van State over de
tarieven van de NVWA

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 11
februari 2016
Voorstel van de CDA-fractie, mede namens de fractie van de ChristenUnie en
de fractie van SGP om de Afdeling Advisering van de Raad van State om
voorlichting te verzoeken over doorberekening van kosten door het Ministerie
van Economische Zaken aan het bedrijfsleven, in het bijzonder ten aanzien van
de huidige doorberekening van handhavings-, toezichts- en keuringskosten
door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - 2016Z03058
Het verzoek om voorlichting aan de Raad van State over de tarieven van de
NVWA wordt gehonoreerd. Het verzoek zal, conform artikel 30 van het
Reglement van Orde (Colleges van advies), via het Presidium aan de Kamer
worden voorgelegd.

Besluit:
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Reeds geagendeerde agendapunten Landbouw en Natuur
Geen agendapunten
Rondvraag Landbouw en Natuur
7.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Visser, mede namens CDA en SGP om de
staatssecretaris van Economische Zaken een reactie te vragen op een
onderzoek van IMARES "Vormgeving van beleid in een MultiGovernance setting"

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Visser (VVD) - 15
februari 2016
Verzoek van het lid Visser, mede namens CDA en SGP om de staatssecretaris
van Economische Zaken een reactie te vragen op een onderzoek van IMARES
"Vormgeving van beleid in een Multi-Governance setting" - 2016Z03232
Het verzoek wordt gehonoreerd. Het kabinet zal om een reactie worden
gevraagd op het onderzoek 'Vormgeving van beleid in een Multi-Governance
setting' van IMARES, te ontvangen voorafgaand aan het algemeen overleg
Visserij op 2 maart 2016.

Besluit:

8.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Grashoff de staatsecretaris van Economische Zaken
om een reactie te vragen op het bericht ‘verkoop schadelijke
pesticiden in Nederland veel hoger dan aangenomen’, voorafgaand aan
de voorzetting van het algemeen overleg gewasbeschermingsmiddelen
van aanstaande donderdag

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff
(GroenLinks) - 16 februari 2016
Verzoek van het lid Grashoff de staatsecretaris van Economische Zaken om
een reactie te vragen op het bericht ‘verkoop schadelijke pesticiden in
Nederland veel hoger dan aangenomen’, voorafgaand aan de voorzetting van
het algemeen overleg gewasbeschermingsmiddelen van aanstaande donderdag
- 2016Z03367
Het verzoek is ingetrokken. Tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 16
februari 2016 is reeds om een reactie gevraagd op het bericht 'Verkoop
schadelijke pesticiden in Nederland veel hoger dan aangenomen', te ontvangen
voor 18 februari 2016 om 12:00 uur.
I&M

Besluit:

Volgcommissie(s):

Overige rondvraagpunten Landbouw en Natuur
9.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Koser Kaya om de voortzetting van het algemeen
overleg (van 20 januari 2016) Gewasbeschermingsmiddelen op
donderdag 18 februari 2016 te verlengen n.a.v. het bericht ‘Verkoop
schadelijke pesticiden in Nederland veel hoger dan aangenomen’

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Koser Kaya (D66)
- 17 februari 2016
Verzoek van het lid Koser Kaya om de voortzetting van het algemeen overleg
(van 20 januari 2016) Gewasbeschermingsmiddelen op donderdag 18 februari
2016 te verlengen n.a.v. het bericht ‘Verkoop schadelijke pesticiden in
Nederland veel hoger dan aangenomen’ - 2016Z03410
Het verzoek wordt gehonoreerd. De voortzetting van het algemeen overleg
Gewasbeschermingsmiddelen op 18 februari 2016 wordt met een uur verlengd
naar 14.30 tot 17.30 uur.
I&M

Besluit:

Volgcommissie(s):
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10.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Rudmer Heerema om, met het oog op het rapport
'Ecologische verkenning bufferzone Engbertsdijksvenen', de
staatssecretaris van Economische Zaken te herinneren aan de motie
Heerema c.s. (Kamerstuk 33576, nr. 23) waarin wordt gevraagd geen
onomkeerbare beslissingen te nemen inzake de Engbertsdijksvenen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer)
Heerema (VVD) - 17 februari 2016
Verzoek van het lid Rudmer Heerema om, met het oog op het rapport
'Ecologische verkenning bufferzone Engbertsdijksvenen', de staatssecretaris
van Economische Zaken te herinneren aan de motie van het lid Heerema c.s.
(Kamerstuk 33576, nr. 23) waarin wordt gevraagd geen onomkeerbare
beslissingen te nemen inzake de Engbertsdijksvenen. - 2016Z03492
Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris zal, met het oog op het
rapport 'Ecologische verkenning bufferzone Engbertsdijksvenen', worden
herinnerd aan de motie van het lid Rudmer Heerema c.s. (Kamerstuk 33576,
nr. 23) waarin wordt gevraagd geen onomkeerbare beslissingen te nemen
inzake de Engbertsdijksvenen.
Zie agendapunt 1 van de brievenlijst.

Besluit:

Noot:

Gezamenlijke agendapunten Energie, Economie en Innovatie en
Landbouw en Natuur
11.

Agendapunt:
Noot:

(dertig) leden debatten
1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand)
2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver)
3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur
veel lager zijn (Geurts)
4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving
(Heerema)
5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver)
6. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling)
7. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling)
8. Debat over Mijnbouw (Van Tongeren)
9. Debat over Energie (Dik-faber)
10. Debat over het bericht ‘Bedrijf betaalt rekening eerder, overheid steeds
later’ (Graus)
11. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentieindex (Van Veen)
12. Debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving (Van Gerven)
13. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van
Tongeren)
14. Dertigledendebat over het bericht dat 64 hoogleraren willen dat
kolencentrales sluiten (Van Tongeren)
15. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus)
16. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van
Tongeren)
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12.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen EZ

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15
februari 2016
Lijst met EU-voorstellen commissie EZ - 2016Z00091
Voor wat betreft het 'voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gebruik van de 470-790 MHzfrequentieband in de Unie' (COM-nummer 43) zal het BNC-fiche worden
afgewacht.
Voor wat betreft de openbare raadpleging 'Een duurzaam bio-energiebeleid voor
de periode na 2020' zal de regering worden verzocht om aan te geven of zij een
reactie zal insturen en zo ja, of de Kamer hier tijdig een concept van kan
ontvangen zodat zij zich hierover nog kan uitspreken voordat de reactie aan de
Europese Commissie wordt verzonden.

Besluit:

Besluit:

ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIE

Brievenlijst deel Energie, Economie en Innovatie nrs. 3 t/m 12 (zie de
zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
Uitnodigingen Energie, Economie en Innovatie
13.

Agendapunt:

Voorstel OESO voor bijeenkomst over OESO-rapport Nederlandse
economie op 3 maart 2016 (17.00 tot 18.00 uur)

Zaak:

Brief derden - Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der
Nederlanden bij de OESO (PV OESO) te Paris - 10 februari 2016
Voorstel OESO voor bijeenkomst over OESO-rapport Nederlandse economie op
3 maart 2016 - 2016Z03064
Schriftelijk inventariseren of er voldoende belangstelling (minimaal vier leden)
is voor een gesprek met de OESO op donderdag 3 maart 2016 van 17.00 tot
18.00 uur, waarbij de commissies van Financiën en Sociale Zaken en
Werkgelegenheid als volgcommissie worden uitgenodigd.
SZW, FIN

Besluit:

Volgcommissie(s):

Energie
14.

Agendapunt:

Reactie op rapport Europese Rekenkamer: “Improving the security of
energy supply by developing the internal energy market: more efforts
needed”

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 februari
2016. Reactie op het rapport van de Europese Rekenkamer: “Improving the
security of energy supply by developing the internal energy market: more
efforts needed” - 21501-33-577
Betrekken bij het plenaire debat Energie (overig).

Besluit:

15.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over de Onderzoeksrapporten inzake
schaliegas (Kamerstuk 33 952, nr. 32)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 februari
2016. Beantwoording vragen commissie over aanbieding onderzoeksrapporten
schaliegas - 33952-35
Betrekken bij het debat Mijnbouw overig

Besluit:
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16.

Agendapunt:

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen
Energieakkoord)

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 februari 2016
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen
Energieakkoord) - 34401
Het wetsvoorstel zal worden behandeld in een wetgevingsoverleg dat wordt
ingepland op donderdag 18 februari 2016 van 17.30 tot 19.30 uur

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische
Zaken, H.G.J. Kamp - 17 februari 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34401-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Overig Energie
Geen agendapunten
Economie en Innovatie
17.

Agendapunt:

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de
implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU
en 2014/25/EU

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 oktober 2015
Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van
aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU - 34329
Reeds aangemeld voor plenaire behandeling op 27 januari 2016

Besluit:
Zaak:

18.

Besluit:

Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 februari
2016
Tweede nota van wijziging - 34329-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Kennisgeving ontwerpbesluit veiling digitale ethertelevisie

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 februari
2016
Kennisgeving ontwerpbesluit veiling digitale ethertelevisie - 24095-398
Agenderen voor een t.z.t. in te plannen algemeen overleg Telecommunicatie.
OCW

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig Economie en Innovatie
Geen agendapunten
Reeds geagendeerde agendapunten Energie, Economie en Innovatie
Geen agendapunten
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Rondvraag Energie, Economie en Innovatie
19.

Agendapunt:

Voorstel, namens de leden Van Veen (VVD) en Monasch (PvdA), voor
een rondetafelgesprek Topsectoren

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.S. van Veen (VVD)
- 11 februari 2016
Voorstel voor een rondetafelgesprek Topsectoren - 2016Z03043
Het rondetafelgesprek zal plaatsvinden op donderdag 31 maart 2016 van 13.00
tot 17.30 uur. De fracties zullen via een e-mailprocedure worden verzocht
suggesties voor genodigden aan te leveren.

Besluit:

Overige rondvraagpunten Energie, Economie en Innovatie
20.

Agendapunt:

Verzoek om stand van zaken brief inzake verlenging FM-frequenties

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.S. van Veen (VVD)
- 17 februari 2016
Verzoek om stand van zaken brief inzake verlenging FM-frequenties 2016Z03479
Bewindspersoon verzoeken om een stand van zaken brief over de verlenging
van de vergunningen voor FM-frequenties voor commerciële radio-omroepen,
uiterlijk te ontvangen op woensdag 2 maart 2016 om 16.00 uur zodat de brief
besproken kan worden tijdens de volgende procedurevergadering van de vaste
commissie voor Economische Zaken.

Besluit:

Griffier:

M.C.T.M. Franke

Activiteitnummer:

2016A00270
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