Den Haag, 11 april 2019
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Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 10 april
2019

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
Uitnodigingen

2.

Agendapunt:

Verzoek WNF tot aanbieding petitie m.b.t. natuurvriendelijke landbouw

Zaak:

Brief derden - Wereld Natuur Fonds (WNF) te Zeist - 28 maart 2019
Verzoek WNF tot aanbieding petitie m.b.t. natuurvriendelijke landbouw 2019Z06153
Petitieaanbieding organiseren op 14 mei 2019 om 13.45 uur.

Besluit:

Wet- en regelgeving
Geen agendapunten
Stukken van de minister van LNV
3.

Agendapunt:

Actieplan toekomstbestendig visserijbeheer IJsselmeergebied

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 25 maart 2019
Actieplan toekomstbestendig visserijbeheer IJsselmeergebied - 31710-71
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Visserij.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief aan Stichting
Wakker Dier m.b.t. rapport Wageningen Livestock Research over
luchtkwaliteit in stallen

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 25 maart 2019
Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief aan Stichting Wakker Dier
m.b.t. rapport Wageningen Livestock Research over luchtkwaliteit in stallen 2019Z05769
Agenderen voor het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) op 23 april 2019.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Reactie op verzoek comissie inzake klacht Dutch Vision Solutions over
handelwijze NVWA met betrekking tot niet toelaten van elektrische
kopverdover in pluimveeslachtproces

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 3 april 2019
Reactie op verzoek comissie inzake klacht Dutch Vision Solutions over
handelwijze NVWA met betrekking tot niet toelaten van elektrische kopverdover
in pluimveeslachtproces - 2019Z06585
Agenderen voor het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) op 23 april 2019.

Besluit:

6.

Agendapunt:

Roadmap strategische aanpak vogelgriep en zienswijze van de Raad
voor Dieraangelegenheden (RDA) over ruimings- en vaccinatiebeleid bij
uitbraken van dierziekten

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 26 maart 2019
Roadmap strategische aanpak vogelgriep en zienswijze van de Raad voor
Dieraangelegenheden (RDA) over ruimings- en vaccinatiebeleid bij uitbraken
van dierziekten - 28807-222
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierziekten en
antibioticabeleid.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Onderzoek naar de gevolgen van de overboord geslagen containers van
het schip MSC Zoe voor de ecologie in de Waddenzee

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 29 maart 2019
Onderzoek naar de gevolgen van de overboord geslagen containers van het
schip MSC Zoe voor de ecologie in de Waddenzee - 29684-167
De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat verzoeken de
behandeling over te nemen.

Besluit:

8.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over verantwoording mestaanwending

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 1 april 2019
Reactie op verzoek commissie over verantwoording mestaanwending - 33037351
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mestbeleid.

Besluit:
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9.

10.

Agendapunt:

Prognose stikstofexcretie in dierlijke mest over 2018

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 1 april 2019
Prognose stikstofexcretie in dierlijke mest over 2018 - 33037-352
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mestbeleid.

Agendapunt:

Voortgang en resultaten diverse onderwerpen mestbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 3 april 2019
Voortgang en resultaten diverse onderwerpen mestbeleid - 33037-353
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mestbeleid.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Uitstel beantwoording vragen commissie inzake de berichtgeving over
pesticiden bij lelieteelt in Westerveld

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 2 april 2019
Uitstel beantwoording vragen commissie inzake de berichtgeving over
pesticiden bij lelieteelt in Westerveld - 27858-445
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Reactie op de toezegging uit het VAO Natuur van 7 maart 2019 om
informatie te geven over de financiële afspraken van het Natuurpact

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 3 april 2019
Reactie op de toezegging uit het VAO Natuur van 7 maart 2019 om informatie
te geven over de financiële afspraken van het Natuurpact - 33576-160
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Natuur.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 5 februari 2019, over het bericht dat
katten die doorgefokt zijn op ziekmakende uiterlijke kenmerken
ongehinderd gefokt en verhandeld worden in Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 4 april 2019
Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 5 februari 2019, over het bericht dat katten die doorgefokt
zijn op ziekmakende uiterlijke kenmerken ongehinderd gefokt en verhandeld
worden in Nederland - 28286-1042
Agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn (met uitzondering van
landbouwhuisdieren) op 25 juni 2019.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Stand van zaken toestaan gebruik stroomband bij honden

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 4 april 2019
Stand van zaken toestaan gebruik stroomband bij honden - 28286-1041
Agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn (met uitzondering van
landbouwhuisdieren) op 25 juni 2019.

Besluit:
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Stukken van andere bewindspersonen
Geen agendapunten
Overige stukken
15.

Agendapunt:

Overzicht plenaire (dertigleden) debatten
Debatten
• Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot
op 2 oktober 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
• Debat over de blootstelling van omwonenden aan
landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) - brief
gevraagd voorafgaand aan het debat
• Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019)

- brief gevraagd voorafgaand aan het debat
Dertigledendebatten
• Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij
(aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
• Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid
Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
• Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende
industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018)
• Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen
(aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018)
• Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid
Ouwehand op 5 februari 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
• Dertigledendebat over de ontbossing in Nederland die niet gecompenseerd
hoeft te worden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12
maart 2019)
• Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een
beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden
(aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) - brief
gevraagd voorafgaand aan het debat
• Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen
(aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019)

16.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van
de departementale initiatieven die onderdeel uitmaken van de operatie
Inzicht in Kwaliteit

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 21 februari 2019
Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de
departementale initiatieven die onderdeel uitmaken van de operatie Inzicht in
Kwaliteit - 2019Z03523
De minister van LNV verzoeken om een brief met een toelichting op het
initiatief van het ministerie in het kader van de operatie Inzicht in Kwaliteit, te
weten de Garantstelling Landbouw/Borgstelling MKB landbouwkredieten, en de
wijze waarop de minister de Kamer informeert over de voortgang zodat de
Kamer goed geïnformeerd blijft.
BuZa, BiZa, KR, DEF, EZK, I&W, J&V, OCW, SZW, VWS, BuHa-OS

Besluit:

Volgcommissie(s):
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17.

Agendapunt:

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën inzake
geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2019

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 26 maart 2019
Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2019 - 2019Z05803
Ter informatie.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, I&W, J&V, KR, OCW, SZW, VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

18.

Agendapunt:

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën inzake
suggesties voor challenges Accountability Hack 2019

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 27 maart 2019
Suggesties voor challenges Accountability Hack 2019 - 2019Z06072
De commissie draagt geen voorstel aan voor de Accountability Hack.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, I&W, J&V, KR, OCW, SZW, VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

De mogelijkheid van een algemeen overleg over het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 14 maart
2019
De mogelijkheid van een algemeen overleg over het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan - 2019Z05167
Het algemeen overleg Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Nationaal
Strategisch Plan voeren op woensdag 15 mei 2019 van 15.00 tot 17.00 uur.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Besluit:

21.

Resultaat e-mailinventarisatie: technische briefing door de Algemene
Rekenkamer op 16 mei 2019, 14.00-15.00 uur, over het rapport bij de
verantwoordingsstukken van het ministerie van LNV 2018
De technische briefing vindt geen doorgang, aangezien onvoldoende leden zich
hebben aangemeld.

Agendapunt:

Stafnotitie - Voorstel voor de invulling van het rondetafelgesprek over
de realisatie van de LNV-visie op 6 juni 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 1 april 2019
Stafnotitie - Voorstel voor de invulling van het rondetafelgesprek over de
realisatie van de LNV-visie op 6 juni 2019 - 2019Z06403
De commissie stemt in met het voorgestelde programma, waarbij aan blok twee
een genodigde wordt toegevoegd en de duur van ieder blok 45 minuten
bedraagt.
Zodra alle genodigden zijn benaderd en hun deelname hebben bevestigd, zal
het programma met genodigden op de website van de Tweede Kamer worden
opgenomen.

Besluit:

Noot:
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22.

Agendapunt:

Stafnotitie - Voorstel van de leden Geurts (CDA), De Groot (D66) en
Bromet (GL) voor inhoudelijke verdieping alvorens te besluiten over
het rapporteurschap natuur

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 1 april 2019
Stafnotitie - Voorstel van de leden Geurts (CDA), De Groot (D66) en Bromet
(GL) voor inhoudelijke verdieping alvorens te besluiten over het
rapporteurschap natuur - 2019Z06422
De staf, in samenwerking met Bureau Wetgeving, verzoeken een notitie op te
stellen over de verantwoordelijkheden van de minister voor natuur in het
Koninkrijk der Nederlanden, in de context van het gedecentraliseerde
natuurbeleid en Europese verplichtingen.
De minister van LNV verzoeken de Kamer binnen vier weken te informeren over
welke informatie de Kamer ontvangt ten aanzien van natuur in het Koninkrijk
der Nederlanden.
De staf verzoeken een eerste analyse te maken van de vraag in hoeverre de
Kamer, op basis van de informatie die zij ontvangt, kan controleren of de
minister voldoende invulling geeft aan haar verantwoordelijkheden.

Besluit:

Besluit:

Besluit:

23.

Agendapunt:

Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep Mestbeleid voor
auteurs voor het paper om belemmeringen vanuit wet- en regelgeving
om mestkringlopen te verkorten, in kaart te brengen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 2 april 2019
Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep Mestbeleid voor auteurs voor
het paper om belemmeringen vanuit wet- en regelgeving om mestkringlopen te
verkorten, in kaart te brengen - 2019Z06535
De commissie stemt in met de voorgestelde auteurs voor het opstellen van de
paper over belemmeringen vanuit wet- en regelgeving om mestkringlopen te
verkorten.
De commissie geeft de voorbereidingsgroep het mandaat om samen met de
auteurs van de paper verdere afspraken te maken over de inhoud, de werkwijze
en het werkproces.
Deze besluiten betreffen een aanvulling op de besluiten van
de procedurevergadering LNV van 27 maart 2019 over de voorstellen van de
voorbereidingsgroep Mestbeleid tot invulling van het prioritair kennisthema
mestbeleid in 2019.

Besluit:

Besluit:

Noot:

24.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit over een paper over het bewerkstelligen van een
transitie naar kringlooplandbouw

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, A.H. Kuiken (PvdA) - 3 april 2019
Brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over
een paper over het bewerkstelligen van een transitie naar kringlooplandbouw 35000-XIV-74
Agenderen voor de technische briefing door de auteurs van de paper en de
reviews op 17 april 2019.
Betrekken bij het notaoverleg Realisatie LNV-visie op 24 juni 2019.
In het kader van de kennisagenda van de commissie is voor het prioritaire
kennisthema Kringlooplandbouw op verzoek van de commissie door prof. dr. ir.
C.J.A.M. Termeer een paper opgesteld over het bewerkstelligen van een
transitie naar kringlooplandbouw. Ook zijn de, tevens door de commissie
verzochte, reviews van dit paper door prof. dr. J. Grin en prof. dr. ir. J.
Rotmans hierbij gepubliceerd.

Besluit:
Besluit:
Noot:
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Reeds geagendeerde/betrokken stukken
25.

Agendapunt:

Hoofdlijnenbrief herziening pachtbeleid

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 22 maart 2019
Hoofdlijnenbrief herziening pachtbeleid - 27924-73
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Pacht op 27 maart 2019.
J&V

Agendapunt:

Afschrift brief aan pulsvissers over stand van zaken pulsvisserij

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 23 maart 2019
Afschrift van de brief aan pulsvissers over de stand van zaken pulsvisserij 32201-109
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op
10 april 2019.

Besluit:

26.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Reactie op het ambitieplan van het BPRC en de verkenning bundeling
proeven met apen

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 29 maart 2019
Reactie op het ambitieplan van het BPRC en de verkenning bundeling proeven
met apen - 32336-88
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierproeven op 11 april 2019.
VWS, OCW

Besluit:
Volgcommissie(s):

28.

Agendapunt:

Appreciatie van de Europese Richtlijn oneerlijke handelspraktijken in
de voedselvoorzieningsketen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 1 april 2019
Appreciatie van de Europese Richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de
voedselvoorzieningsketen - 34953-5
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op
10 april 2019.
EU

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 15 april 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 4 april 2019
Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 15 april 2019 - 21501-321167
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op
10 april 2019.
Het deel van de brief van de minister over de overbevissing van tonijn en de
bijvangst van zeezoogdieren door lokvlotten agenderen voor het te zijner tijd te
voeren algemeen overleg Visserij.
EU

Besluit:

29.

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):
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Rondvraag
30.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Lodders (VVD) om vragen te inventariseren voor
een brief aan de minister over kalfjessterfte, zoals verzocht tijdens de
regeling van werkzaamheden op 2 april 2019

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders
(VVD) - 3 april 2019
Verzoek van het lid Lodders (VVD) om vragen te inventariseren voor een brief
aan de minister over kalfjessterfte, zoals verzocht tijdens de regeling van
werkzaamheden op 2 april 2019 - 2019Z06576
De commissie inventariseert vragen over dit onderwerp aan de minister van
LNV, uiterlijk dinsdag 16 april 2019 om 12.00 uur aan te leveren.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Weverling (VVD) om de brief van de minister van
EZK inzake deelname van EBN in geothermie (31239-298) ook te
agenderen voor het algemeen overleg Tuinbouw op 5 juni 2019

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Weverling (VVD) 3 april 2019
Verzoek van het lid Weverling (VVD) de brief van de minister van EZK inzake
deelname van EBN in geothermie (31239-298) ook te agenderen voor het
algemeen overleg Tuinbouw op 5 juni 2019 - 2019Z06636
Instemmen met het verzoek.
EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

32.

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21
maart 2019
Deelname Energie Beheer Nederland (EBN) in geothermie - 31239-298
Agenderen voor het algemeen overleg Tuinbouw op 5 juni 2019.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Lodders (VVD) om de minister van LNV een reactie
te vragen op het rapport 'Minder weidevogels door insecticiden
landbouw?' van Stichting Agrifacts in reactie op het rapport 'Onderzoek
naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de
aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijen in
Gelderland' van J. Buijs en M. Mantingh

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders
(VVD) - 8 april 2019
Verzoek van het lid Lodders (VVD) om de minister van LNV een reactie te
vragen op het rapport 'Minder weidevogels door insecticiden landbouw?' van
Stichting Agrifacts in reactie op het rapport 'Onderzoek naar mogelijke relaties
tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van
bestrijdingsmiddelen op veehouderijen in Gelderland' van J. Buijs en M.
Mantingh - 2019Z06946
De minister van LNV verzoeken om een reactie op zowel het rapport 'Een
onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de
aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven' van J. Buijs en
M. Mantingh als op het rapport 'Minder weidevogels door insecticiden
landbouw?' van Stichting Agrifacts, te ontvangen voor het algemeen overleg
Gewasbeschermingsmiddelen op 24 april 2019.

Besluit:
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33.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Lodders (VVD) om de minister van LNV een brief te
vragen met de actuele stand van zaken inzake de invoer van vervuild
vlees uit Brazilië

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders
(VVD) - 10 april 2019
Verzoek van het lid Lodders (VVD) om de minister van LNV een brief te vragen
met de actuele stand van zaken inzake de invoer van vervuild vlees uit Brazilië
- 2019Z07243
De minister van LNV en de minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking verzoeken om een brief over de actuele stand van
zaken ten aanzien van de invoer van vervuild vlees uit Brazilië, te ontvangen
voorafgaand aan het dertigledendebat over de invoer van vervuild vlees uit
Brazilië.
VWS

Besluit:

Volgcommissie(s):

34.

Agendapunt:

Verzoek van het lid De Groot (D66) om de minister van LNV te
herinneren aan het belang dat de commissie hecht aan de tijdige
ontvangst van brieven

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66)
- 10 april 2019
Verzoek van het lid De Groot (D66) om de minister van LNV te herinneren aan
het belang dat de commissie hecht aan de tijdige ontvangst van brieven. 2019Z07267
De minister van LNV wijzen op het belang dat de commissie hecht aan de
tijdige ontvangst van brieven voor overleggen en debatten.

Besluit:

BESLOTEN GEDEELTE
Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Haveman-Schüssel

Activiteitnummer:

2018A04105

9

