Den Haag, 4 oktober 2018
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Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 3 oktober
2018

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Inventarisatie belangstelling werkbezoek ‘Toepassing grond en
baggerspecie in diepe plassen in de praktijk' op maandag 12 november
2018

Zaak:

Brief derden - Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën
(FODI) te Kerkdriel - 31 augustus 2018
Uitnodiging FODI en Cascade voor werkbezoek ‘Toepassing grond en
baggerspecie in diepe plassen in de praktijk' - 2018Z15171
De leden Van Aalst (PVV), Von Martels (CDA), Sienot (D66) en Laçin (SP)
melden zich aan. Het werkbezoek zal doorgang vinden.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Uitnodiging van ondernemersorganisatie evofenedex voor werkbezoek
op vrijdag 19 oktober 2018

Zaak:

Brief derden - Evofenedex te Zoetermeer - 21 september 2018
Uitnodiging evofenedex voor werkbezoek d.d. 19 oktober 2018 - 2018Z16765
Overlaten aan individuele leden / fracties.
Thema van dit werkbezoek zijn de logistiek en vervoersmodaliteiten
van handels- en productiebedrijven, waaronder bijvoorbeeld de positie van
luchtvracht op Schiphol en de uitdagingen voor het MIRT. evofenedex staat
open aanvullende voorkeursonderwerpen.

Besluit:
Noot:

Wet- en regelgeving

4.

Agendapunt:

Nota van wijziging wetsvoorstel ter implementatie van het Europese
Vierde Spoorwegpakket

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 28 september 2018
Tweede nota van wijziging - 34914-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Wijziging Asbestverwijderingsbesluit en Bouwbesluit in verband met
het Landelijk asbestvolgsysteem

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 17 september 2018
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het
Bouwbesluit 2012 (Landelijk asbestvolgsysteem LAVS) - 34679-7
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 17 oktober 2018.
De voorlegging van de vast te stellen algemene maatregel van bestuur
geschiedt in het kader van artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer en
is aan de Kamer overgelegd tot en met 15 oktober 2018.
De staatssecretaris verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de
Kamerbehandeling is afgerond.

Besluit:
Noot:

Besluit:

6.

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 19 maart 2018
Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere
wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/797 van het
Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de
interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016, L
138/44), richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van
11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102), richtlijn
(EU) 2016/2370 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december
2016 tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, met betrekking tot de openstelling
van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer
van de spoorweginfrastructuur (PbEU 2016, L 352/1) en tevens ter goede
uitvoering van verordening (EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de
Raad van 11 mei 2016 betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (PbEU 2016, L 138/1) en
van verordening (EU) 2016/2338 van het Europees Parlement en de Raad van
14 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007, met
betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands
personenvervoer per spoor (PbEU 2016, L 354/22) - 34914
Plenaire behandeling reeds voorzien op 3 oktober 2018.
BiZa

Agendapunt:

Ontwerpbesluit wijziging Reglement rijbewijzen / Arbeidstijdenbesluit
experiment vrijstelling rijden met elektrische bedrijfsauto’s

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 september 2018
Voordracht wijziging Reglement rijbewijzen/Arbeidstijdenbesluit in verband met
experiment vrijstelling rijden met volledig elektrische bedrijfsauto’s met
rijbewijs C - 29398-609
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 10 oktober 2018.
De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
voorhangprocedure (artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994), en is aan de
Kamer overgelegd tot en met 15 oktober 2018.
De minister verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de
Kamerbehandeling is afgerond.

Besluit:
Noot:

Besluit:
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Algemeen
7.

Agendapunt:

Begroting Ministerie Infrastructuur en Waterstaat 2019

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 18 september 2018
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 - 35000-XII
Agenderen voor de plenaire begrotingsbehandeling en voor het
wetgevingsoverleg Water op 26 november 2018, voor wat betreft de
wateronderdelen.

Besluit:

8.

9.

10.

Agendapunt:

Begroting Infrastructuurfonds 2019

Zaak:

Besluit:

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 18 september 2018
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar
2019 - 35000-A
Agenderen voor de plenaire begrotingsbehandeling.

Agendapunt:

Begroting Deltafonds 2019

Zaak:

Besluit:

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 18 september 2018
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 35000-J
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 26 november 2018.

Agendapunt:

MIRT Overzicht 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 september 2018
MIRT Overzicht 2019 - 35000-A-4
Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 29 november 2018, voor wat betreft
de infrastructuuronderdelen.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 26 november 2018, voor wat
betreft de wateronderdelen.

Besluit:
Besluit:

11.

12.

Agendapunt:

Deltaprogramma 2019

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 september 2018
Deltaprogramma 2019 - 35000-J-4
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 26 november 2018.

Agendapunt:

Meerjarenplan ILT 2019-2023

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 september 2018
Meerjarenplan ILT 2019-2023 - 35000-XII-4
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 10 oktober
2018.

Besluit:
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13.

Agendapunt:

Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk eerste halfjaar
2018

Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 september 2018
Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk (ADR) eerste halfjaar
2018 - 32802-41
Betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat.
Het betreft een lijst van 29 auditrapporten op het terrein van IW variërend van
het Infrastructuurfonds en Deltafonds tot ZuidasDok en de jaarrekening van de
Inspectie Leefomgeving en Transport.

Infrastructuur en mobiliteit
14.

Agendapunt:

Stint

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 september 2018
Ongeval met Stint op spoorwegovergang Oss - 29398-612
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 9 oktober
2018.
Na ontvangst van de lijst van vragen en antwoorden bepaalt de commissie of
een technische briefing zal plaatsvinden.
Agenderen voor het kort na het herfstreces te agenderen algemeen overleg
Stint.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 1 oktober 2018
Schorsen besluit tot aanwijzing van de Stint als bijzondere bromfiets - 29398613
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 9 oktober
2018.
Na ontvangst van de lijst van vragen en antwoorden bepaalt de commissie of
een technische briefing zal plaatsvinden.
Agenderen voor het kort na het herfstreces te plannen algemeen overleg Stint.

Agendapunt:

App-verbod fiets

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 september 2018
Verbod handheld telefoongebruik op de fiets - 29398-610
Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 12 december
2018.
J&V

Besluit:
Besluit:

15.

Besluit:
Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:

Registratie en certificering zeeschepen van organisaties met ideële
doelstellingen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 september 2018
Registratie en certificering zeeschepen van organisaties met ideële
doelstellingen - 31409-199
Agenderen voor het algemeen overleg Maritiem op 6 december 2018.
J&V

Besluit:
Volgcommissie(s):
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17.

18.

19.

20.

Agendapunt:

Uitvoering vervoerconcessies Waddenveren West en Oost en stand van
zaken veerverbinding Ameland-Holwerd

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 27 september 2018
Uitvoering vervoerconcessies Waddenveren West en Oost en stand van zaken
veerverbinding Ameland-Holwerd - 27625-454
Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 29 november 2018.

Agendapunt:

Evaluatie Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 27 september 2018
Evaluatie Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur - 29984-790
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 11 oktober 2018.

Agendapunt:

Halfjaarverantwoordingen 2018 van NS en ProRail

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 27 september 2018
Halfjaarverantwoordingen 2018 van NS en ProRail - 29984-791
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 11 oktober 2018.

Agendapunt:

HSL-voortgangsrapportage en langetermijnvisie HSL van NS en ProRail

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 27 september 2018
41e Voortgangsrapportage HSL-Zuid en Langetermijnvisie HSL van NS en
ProRail - 22026-505
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 11 oktober 2018.
Over de stukken bij dit groot project zal een stafnotitie worden opgesteld.

Besluit:
Noot:

21.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het NRC-artikel ”Ambtenaren
hebben het laatste woord” en daarin genoemde ganzenregeling

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 september 2018
Reactie op verzoek commissie over het NRC-artikel ”Ambtenaren hebben het
laatste woord” en daarin genoemde ganzenregeling - 28286-990
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 5 december 2018.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Wettelijke evaluatie IBKI (instituut voor certificering en examinering in
de mobiliteitsbranche)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 september 2018
Wettelijke evaluatie IBKI - 33147-6
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Water en milieu
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23.

Agendapunt:

Reactie op het bericht ‘Vier verdachten opgepakt voor verhandelen
grote hoeveelheid radioactief afval’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 24 september 2018
Reactie op het verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 21 juni 2018, over het bericht ‘Vier verdachten opgepakt
voor verhandelen grote hoeveelheid radioactief afval’ - 25422-229
Agenderen voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid op 20 november
2018.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de structuurvisie Ondergrond

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 11 juni 2018
Structuurvisie Ondergrond - 33136-16
Het lid Kröger (GL) heeft een VSO aangevraagd.
EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

25.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het bericht “Ook alternatieven voor
BPA risico voor gezondheid”

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 september 2018
Reactie op verzoek commissie over het bericht “Ook alternatieven voor BPA
risico voor gezondheid” - 32793-329
Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 18 oktober 2018.
VWS

Agendapunt:

Laatste ontwikkelingen inzake de droogte

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 27 september 2018
Laatste ontwikkelingen inzake de droogte - 27625-453
Betrekken bij het plenaire debat over het omgaan met de gevolgen van
aanhoudende droogte.

Besluit:

26.

Besluit:

27.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 24 september 2018
Antwoorden op vragen commissie over de Structuurvisie Ondergrond - 3313617
Betrekken bij de behandeling van de Structuurvisie ondergrond (33136-16).

Agendapunt:

Normenkader als onderdeel van verbetering werking van de
geluidregels

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 27 september 2018
Aanvullingswet geluid: vereenvoudigd normenkader als onderdeel van
verbetering werking van de geluidregels - 33118-113
Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 18 oktober 2018.

Besluit:

6

28.

29.

Agendapunt:

Kabinetsbesluit Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit 2018

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 28 september 2018
Kabinetsbesluit Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL) 2018 - 30175-311
Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 18 oktober 2018.

Agendapunt:

Plan van aanpak onafhankelijke Commissie Geurhinder Veehouderij

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 28 september 2018
Plan van aanpak onafhankelijke Commissie Geurhinder Veehouderij - 29383304
Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 18 oktober 2018.
LNV

Besluit:
Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:

Resultaten van het onderzoek naar GenX en PFOA in grond- en
irrigatiewater in de omgeving van het bedrijf Chemours

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 september 2018
Resultaten van het onderzoek naar GenX en PFOA in grond- en irrigatiewater in
de omgeving van het bedrijf Chemours - 2018Z17196
Betrekken bij het plenaire debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf
Chemours.
Organiseren technische briefing op korte termijn over de wisselwerking tussen
REACH, de Kaderrichtlijn Water, de Drinkwaterrichtlijn en het Nederlandse
vergunningstelsel.

Besluit:
Besluit:

Europa
31.

Agendapunt:

EU-voorstellen week 38-39

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.Y. Israel - 27 september 2018
EU-voorstellen week 38-39 - 2018Z17046
Besloten conform onderstaande voorstellen.

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

• Openbare raadpleging over de 'Fitness Check of the Water Framework
Directive and the Floods Directive'
Besluit: Ter informatie.
• Openbare raadpleging over de evaluatie van de verordening inzake een
gedragscode voor geautomatiseerde boekingssystemen
Besluit: Ter informatie.
EU

Overig
Geen agendapunten
Reeds geagendeerde/betrokken stukken
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32.

Agendapunt:

Reactie op het nieuwsbericht: "Meer betonproblemen ontdekt bij
Belgische reactoren"

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 25 september 2018
Reactie op het nieuwsbericht: "Meer betonproblemen ontdekt bij Belgische
reactoren" - 25422-230
Reeds behandeld bij het plenaire debat over nucleaire veiligheid op 27
september 2018.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Verzamelbrief wegvervoer en verkeersveiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 september 2018
Verzamelbrief wegvervoer en verkeersveiligheid - 29398-611
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 25 september
2018.

Besluit:

34.

Agendapunt:

Rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) over
prijselasticiteit in het openbaar vervoer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 18 september 2018
Rapport "Prijsgevoeligheid diensten personenvervoer" van Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid (KiM) - 23645-671
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en
taxi op 20 september 2018.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Milieuraad van 9 oktober 2018

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 25 september 2018
Geannoteerde agenda Milieuraad van 9 oktober 2018 - 2018Z16773
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Milieuraad op 2 oktober 2018.
EZK, BuHa-OS, LNV, EU

Agendapunt:

Verkeershandhaving

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17
september 2018
Verkeershandhaving - 29398-608
Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 25
september 2018.
J&V

Besluit:

36.

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overzichten activiteiten op IenW-gebied
37.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissieactiviteiten tot aan het kerstreces
05-10-2018 10.00 - 14.00 Werkbezoek Rotterdam Maritime Capital voor
Schone Innovatieve Maritieme Oplossingen
05-10-2018 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Droneregelgeving
07-10 t/m ma 08-10 Werkbezoek Spoorwegpolitie Londen en Eurostar
Ten behoeve van dit werkbezoek is reeds een factsheet verspreid en zal nog
een reader worden opgesteld
09-10-2018 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen MIRT-Overzicht 2019
11-10-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoor
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Ten behoeve van dit algemeen overleg zijn notities verspreid over het
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
11-10-2018 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieu- en
Transportraad d.d. 29-30 oktober
16-10-2018 16.00 - 17.30 Vergadering Deltacommissaris
17-10-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
18-10-2018 14.00 - 15.00 Technische briefing IW-aspecten Meerjarig
Financieel Kader (MKF)
18-10-2018 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Leefomgeving
30-10-2018 13.30 - 13.45 Petitie N35
31-10-2018 10.30 - 14.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek
Infrastructuur en Waterstaat
Ten behoeve van dit wetgevingsoverleg zal in samenwerking met de
begrotingsrapporteurs een stafnotitie worden verspreid.
31-10-2018 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
07-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
20-11-2018 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Nucleaire Veiligheid
21-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
21-11-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 3 december
22-11-2018 10.00 - 11.00 Technische briefing Aanbieding van
Waterschapspeil door UvW
22-11-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
26-11-2018 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water
Ten behoeve van dit wetgevingsoverleg zal een stafnotitie worden verspreid.
29-11-2018 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
04-12-2018 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS
05-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
05-12-2018 11.30 - 16.00 Algemeen overleg Luchtvaart
06-12-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoorordening
06-12-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Maritiem
06-12-2018 18.00 - 20.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 20 december
12-12-2018 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
19-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

38.

Agendapunt:
Noot:

Nog te plannen plenaire activiteiten
1. Wetgeving
• 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (re- en
dupliek)
• 34675 Wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten
2. Debatten
• Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
• Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim
Aangevraagd door het lid Bruins (CU) in de regeling van werkzaamheden
van 26 juni 2018
• Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte
Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden
van 4 september 2018
3. Dertigledendebatten
• Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden
van 30 januari 2018
• Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door
chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
van 21 februari 2018
• Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van
werkzaamheden van 7 maart 2018
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•
•
•
•

•
•

•

•
•

Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden
van 13 maart 2018
Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden van 13 maart 2018
Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden
van 22 maart 2018
Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van
Schiphol
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden
van 3 april 2018
Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen
Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van
werkzaamheden van 11 april 2018
Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan
gedacht
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden van 14 juni 2018
Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden
slecht voor het milieu zijn
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
van 4 juli 2018
Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
van 5 juli 2018
Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de
milieuregels overtreden
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
van 13 september 2018

4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag
Schriftelijk Overleg (VSO))
• VAO Verkeersveiligheid met als eerste spreker het lid Kröger (GL)
• VSO Structuurvisie Ondergrond met als eerste spreker het lid Kröger (GL)
NB: de IW-begrotingsbehandeling is voorzien in de week van 6
november 2018.

Rondvraag
39.

Agendapunt:

Voorstel van de EU-rapporteur Clean mobility, Sienot (D66), voor een
werkbezoek aan een Duitse waterstoffabriek te organiseren en om een
reactie van de staatssecretaris te vragen op het batterij-initiatief

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 3 september 2018
Stafnotie - Voortgangsrapportage rapporteur EU-clean mobility - 2018Z15073
De staatssecretaris wordt verzocht een reactie te geven op het Europese
batterij-initiatief.
De commissie heeft ingestemd met het voorstel van de rapporteur voor een
tweedaags werkbezoek aan een waterstoffabriek in Mainz.
De leden Sienot (D66, EU-rapporteur Clean Mobility), Amhaouch en Von Martels
(CDA), Kröger (GroenLinks), Van Brenk (50PLUS) melden zich aan onder
voorbehoud van de agenda. Agnes Mulder (CDA) overweegt zich aan te sluiten.
Het werkbezoek staat nog open voor inschrijving en zal nader worden
uitgewerkt.
EU

Besluit:
Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
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Zaak:

Besluit:

40.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Ziengs (VVD) om het wetgevingsoverleg
Begrotingsonderzoek (op 31 oktober 2018) te annuleren

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 21
september 2018
Voorstel van het lid Ziengs (VVD) om het wetgevingsoverleg
Begrotingsonderzoek te annuleren - 2018Z16465
De commissie stemt niet in met dit voorstel.

Besluit:

41.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Wassenberg (PvdD) om de minister van BZK uit te
nodigen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 18 oktober 2018

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.P. Wassenberg
(PvdD) - 26 september 2018
Voorstel van het lid Wassenberg (PvdD) om de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties uit te nodigen voor het algemeen overleg
Leefomgeving op 18 oktober 2018 - 2018Z16824
De commissie stemt niet in met dit voorstel.
Het verzoek wordt gedaan naar aanleiding van het artikel van Omroep
Gelderland, 25 september 2018, "Inspecteurs sloegen alarm over ernstige
overtredingen afvalbedrijf Vink ". Het bericht is beschikbaar via deze link.

Besluit:
Noot:

42.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Kröger (GL) om minister te vragen 1) wanneer de
MER Schiphol naar de Kamer komt, 2) wat het beoogde tijdpad is voor
invoering NNHS incl. de duur van het anticiperend handhaven en 3) om
een schriftelijke reactie te vragen op het bericht 'Schiphol zet te vaak
vier banen in' van 26 september jl.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger
(GroenLinks) - 28 september 2018
Verzoek van het lid Kröger (GL) om minister te vragen 1) wanneer de MER
Schiphol naar de Kamer komt, 2) wat het beoogde tijdpad is voor invoering
NNHS incl. de duur van het anticiperend handhaven en 3) om een schriftelijke
reactie op het bericht 'Schiphol zet te vaak vier banen in' van 26 september jl. 2018Z17136
De commissie stemt in met het eerste en tweede deelverzoek, maar niet met
het derde.
Het nieuwsbericht is hier te raadplegen. NNHS staat voor het Nieuwe Normenen Handhavingsstelsel Schiphol.

Besluit:
Noot:

43.

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 28 september 2018
Stafnotitie - Werkbezoek aan waterstoffabriek in Duitsland commissie IenW 2018Z17170
Betrokken bij de bovenstaande besluitvorming over het organiseren van een
werkbezoek.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om een schriftelijke reactie
van de minister te vragen op de berichtgeving over verspreiding van de
legionellabacterie via waterzuiveringsinstallaties (in aanvulling op
eerdere schriftelijke vragen)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra
(VVD) - 28 september 2018
Verzoek van het lid Remco Dijkstra (VVD) om een schriftelijke reactie van de
minister van IenW op de situatie m.b.t. de waterzuiveringsinstallaties en de
verspreiding van de legionellabacterie. De reactie te ontvangen voor het WGO
Water op 26 november 2018 en in de reactie ook de antwoorden op de
schriftelijke vragen van de leden Van Brenk (50PLUS) en Van Kooten-Arissen
(PvdD) te betrekken. - 2018Z17129

11

44.

Besluit:

Conform voorstel.

Agendapunt:

Voorstel begrotingsrapporteurs om bij het begrotingsonderzoek
aandacht te besteden aan de middelen voor het MIRT, het
Mobiliteitsfonds en aandachtspunten die vorig jaar zijn gehanteerd
(waaronder mutaties).

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A.A. Jetten (D66) 1 oktober 2018
Voorstel begrotingsrapporteurs t.a.v. aandachtspunten bij begrotingsonderzoek
- 2018Z17307
Conform voorstel.

Besluit:

45.

Agendapunt:

Voorstel commissievoorzitter om de 'rapportage inventarisatie
asbestdaken provincies' vast te stellen en openbaar te maken met het
oog op de wetsbehandeling

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor
Infrastructuur en Waterstaat, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 2 oktober 2018
Voorstel commissievoorzitter m.b.t. rapportage inventarisatie asbestdaken 2018Z17320
Conform voorstel.

Besluit:
Zaak:
Besluit:

46.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om geen separaat AO Sociale
veiligheid in het openbaar vervoer te houden, maar dit onderwerp te
bespreken tijdens het in het voorjaar van 2019 te plannen AO
Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.R. van Aalst (PVV)
- 2 oktober 2018
Voorstel Van Aalst (PVV) om t.a.v. het AO Sociale veiligheid in het openbaar
vervoer - 2018Z17319
Conform voorstel.
Op 13 juni jl. besloot de commissie om een algemeen overleg Sociale veiligheid
in het openbaar vervoer te plannen na het werkbezoek aan Londen op 7 en 8
oktober. Gezien het feit dat er geen nieuwe stukken worden verwacht dit
najaar, wordt het voorstel gedaan om af te zien van een separaat algemeen
overleg. De minister van JV neemt geen deel aan het AO Openbaar vervoer, ovchipkaart en taxi.

Besluit:
Noot:

47.

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 2 oktober 2018
Stafnotitie - Rapportage inventarisatie asbestdaken in provincies - 2018Z17361
Zie het bovenstaande besluit.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Bruins (CU) voor een technische briefing
Herindeling van het luchtruim op 18 oktober a.s. van 10:00-12:30

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.E.W. Bruins
(ChristenUnie) - 2 oktober 2018
Voorstel van het lid Bruins (CU) voor een technische briefing Herindeling van
het luchtruim op 18 oktober a.s. van 10:00-12:30 - 2018Z17429
Organiseren technische briefing door ambtenaren van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, Luchtverkeersleiding Nederland, het Commando
Luchtstrijdkrachten en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum.

Besluit:
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48.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) om een schriftelijke reactie op
VRT-nieuwsbericht over extra problemen bij kernreactor Tihange 2

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.P. Wassenberg
(PvdD) - 3 oktober 2018
Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) om een schriftelijke reactie op VRTnieuwsbericht over extra problemen bij kernreactor Tihange 2 - 2018Z17523
Conform voorstel.

Besluit:

49.

Agendapunt:

Vraag van het lid Remco Dijkstra (VVD) ten aanzien van het stellen van
schriftelijke vragen en het doen van verzoeken aan bewindspersonen
namens de commissie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra
(VVD) - 3 oktober 2018
Vraag van het lid Remco Dijkstra (VVD) ten aanzien van het stellen van
schriftelijke vragen en het doen van verzoeken aan bewindspersonen namens
de commissie - 2018Z17526
Naar aanleiding van deze vraag besluit de commissie om advies te vragen aan
de commissie voor de werkwijze.

Besluit:

50.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Van Brenk (50Plus) om de staatssecretaris te
vragen wanneer het verslag van het High-level Political Forum in New
York aan de Kamer wordt gestuurd

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk
(50PLUS) - 4 oktober 2018
Voorstel van het lid Van Brenk (50Plus) om de staatssecretaris te vragen
wanneer het verslag van het High-level Political Forum in New York aan de
Kamer wordt gestuurd - 2018Z17595
Conform voorstel.

Besluit:

51.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Kröger (GL) om de staatssecretaris te verzoeken
om een reactie op het bericht uit de Volkskrant "Duitse deal kan leiden
tot veel afgedankte diesels op Nederlandse tweedehandsmarkt" van 2
oktober 2018

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger
(GroenLinks) - 4 oktober 2018
Voorstel van het lid Kröger (GL) om de staatssecretaris te verzoek om een
reactie op het bericht uit de Volkskrant "Duitse deal kan leiden tot veel
afgedankte diesels op Nederlandse tweedehandsmarkt" van 2 oktober 2018 en
deze tijdig voor het algemeen overleg Leefomgeving op 18 oktober 2018 te
ontvangen. - 2018Z17596
Conform voorstel.

Besluit:

52.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Kröger (GL) om de staatssecretaris te verzoeken
om een reactie op het artikel "duurzaam inkopen stelt nog weinig
voor?" en deze te ontvangen voor de begrotingsbehandeling

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger
(GroenLinks) - 4 oktober 2018
Voorstel van het lid Kröger (GL) om de staatssecretaris te verzoeken om een
reactie op het artikel uit het financieel dagblad "duurzaam inkopen stelt nog
weinig voor?" en de reactie te ontvangen voor de begrotingsbehandelingen 2018Z17597
Conform voorstel.

Besluit:

13

Overig (besloten)
53.

Agendapunt:

Voorstel van Amhaouch (CDA) en Kröger (GL) voor rondetafelgesprek
Toekomstperspectief verduurzaming luchtvaart op 15 november 2018
van 9:30-13:00

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Amhaouch (CDA)
- 2 oktober 2018
Voorstel van Amhaouch (CDA) en Kröger (GL) voor RTG Toekomstperspectief
verduurzaming luchtvaart op 15 november 2018 van 9:30-13:00 - 2018Z17428
Het onderstaande programma wordt vastgesteld. Wijzigingen in dit kader
worden bijgehouden op de website van de Tweede Kamer op de pagina met
informatie over dit rondetafelgesprek.
Programma rondetafelgesprek Toekomstperspectief verduurzaming
luchtvaart

Besluit:

Noot:

BLOK I – TECHNOLOGISCHE ASPECTEN (9:30 - 10:40)
1. Ir. Joris Melkert (auteur factsheet, TU Delft)
2. Dr. Ing. Paul Peeters (auteur factsheet, NHTV Breda)
3. Sierk de Jong (proefschrift biokerosine)
4. Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (expert over waterstof)
5. Dr. Frank Anton (directeur Siemens e-Aircraft)
BLOK II – BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN (10:45 - 11:55)
1. KLM
2. EasyJet
3. Airbus
4. Evofenedex (voor cargo)
5. Maarten van Dijk, directeur van SkyNRG
6. Bouke Veldman (HorYzoN/Fokker aircraft)
BLOK III - BELEIDSASPECTEN (12:00 -13:00)
1. Jasper Faber (CE Delft)
2. Gabrielle Uitbeijerse (Planbureau voor de Leefomgeving)
3. Bill Hemmings (Transport Environment)
4. EASA
5. Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe
54.

Agendapunt:

Voortgangs- en tevredenheidsmeting nieuwe werkwijze kennis- en
informatiepositie commissies (gesprek aan de hand van 3 vragen aan
de commissie)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 28 september 2018
Stafnotitie - Meting voortgang en tevredenheid werkwijze kennis- en
informatiepositie commissies - 2018Z17131
De commissie heeft de interne werkwijze ten aanzien van de kennis- en
informatiepositie besproken.

Besluit:

Griffier:

M.Y. Israel

Activiteitnummer:

2018A01429
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