Den Haag, 27 juni 2014

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Volgcommissie(s):

BiZa
DEF
EU
EZ
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I&M
OCW
RU
SZW
V&J
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Aanbieding jaarverslag 2013 van Kadaster en tevens uitnodiging voor
werkbezoek

Zaak:

Brief derden - Kadaster te Apeldoorn - 10 juni 2014
Aanbieding jaarverslag 2013 van Kadaster en tevens uitnodiging voor
werkbezoek - 2014Z10855
Overlaten aan de individuele leden/ fracties.
WR, DEF, EZ, V&J, FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Aanbieding briefadvies "Milieuschade verhalen: advies over financiële
zekerheidsstelling milieuschade Brzo en IPPC4-bedrijven" van Raad
voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

Zaak:

Brief derden - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) te Den Haag 3 juni 2014
Aanbieding briefadvies "Milieuschade verhalen: advies over financiële
zekerheidsstelling milieuschade Brzo en IPPC4-bedrijven" van Raad voor de
leefomgeving en infrastructuur (Rli) - 2014Z10251
De commissie heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een technische
briefing.

Besluit:
Noot:

In de procedurevergadering van 11 juni 2014 is besloten om de behoefte aan
een technische briefing over dit briefadvies opnieuw te inventariseren op de

eerstvolgende procedurevergadering na ontvangst van de informatie van de
staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu inzake de mogelijkheden omtrent
verplichte bedrijfsaansprakelijkheid in de chemische sector. De brief met deze
informatie heeft de Kamer bereikt op 13 juni 2014 (2014Z10993) en is reeds
behandeld in het algemeen overleg Externe Veiligheid van 19 juni 2014.
4.

Agendapunt:

Uitnodiging VNG en Stichting Rioned voor werkbezoek m.b.t. stedelijk
waterbeheer in Rotterdam

Zaak:

Brief derden - Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te Den Haag - 19
juni 2014
Uitnodiging VNG en Stichting Rioned voor werkbezoek m.b.t. stedelijk
waterbeheer in Rotterdam - 2014Z11522
De commissie heeft besloten om middels een e-mailprocedure te inventariseren
hoeveel leden deel willen nemen aan het werkbezoek, na ontvangst van
datavoorstellen van de zijde van de organisatoren.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Uitnodiging organisatie Duurzame Dinsdag 2014 voor deelname aan
Duurzame Dinsdag 2014 d.d. 2 september 2014

Zaak:

Brief derden - Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) te
Amsterdam - 13 juni 2014
Uitnodiging IVN voor Duurzame Dinsdag d.d. 2 september 2014 - 2014Z11544
De commissie heeft besloten om middels een e-mailprocedure te inventariseren
hoeveel leden deel zullen nemen aan Duurzame Dinsdag. Mede op basis hiervan
zal de commissie nader besluiten inzake het verzoek van de organisatoren om
gebruik te kunnen maken van de Oude Zaal.
Duurzame Dinsdag wordt georganiseerd door het Instituut voor Natuureducatie
en Duurzaamheid, in samenwerking met Gasterra, Greenwish,
Mauritsgroenmgmc, Radboud Universiteit Nijmegen, jongerenorganisatie NJR,
Nederlandse vrouwenraad en Lidl.

Besluit:

Noot:

Zoals elk jaar, is ook dit jaar het verzoek van de initiatiefnemers of u het
initiatief Duurzame Dinsdag zou willen steunen door in te stemmen met hun
verzoek gebruik te maken van de Oude Zaal (waarmee de kosten van het
gebruik van de Oude Zaal voor rekening van de Kamer zijn).

Wetgeving
6.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 16 juni 2014
Beantwoording vragen commissie over het ontwerpbesluit beheer verpakkingen
2014 - 28694-116
Aanmelden voor plenaire behandeling opdat het schriftelijk overleg over dit
ontwerpbesluit kan worden afgerond in de vorm van een tweeminutendebat
over het verslag van het schriftelijk overleg (VSO), met het lid Cegerek (PvdA)
als eerste spreker.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 12 mei 2014
Ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014 - 28694-115
Aanmelden voor plenaire behandeling opdat het schriftelijk overleg over dit
ontwerpbesluit kan worden afgerond in de vorm van een tweeminutendebat
over het verslag van het schriftelijk overleg (VSO), met het lid Cegerek (PvdA)
als eerste spreker.
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7.

Agendapunt:

33899 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de
ontwerpen voor bewegwijzering

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 20 maart 2014
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de ontwerpen voor
bewegwijzering - 33899
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

8.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet milieubeheer en van de wet van 28 maart 2013
tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in
verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het
aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het
omgevingsrecht (Stb. 2013, 144) in verband met het doorvoeren van
enkele noodzakelijke reparaties en andere kleine wijzigingen

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14
april 2014 - Wijziging van de Wet milieubeheer en van de wet van 28 maart
2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in
verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het
aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht
(Stb. 2013, 144) in verband met het doorvoeren van enkele noodzakelijke
reparaties en andere kleine wijzigingen - 33919
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

9.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en
Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 juni 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33899-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 juni 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33919-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J.
Mansveld - 13 juni 2014
Nota van wijziging - 33919-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving
(Omgevingswet)

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 16 juni 2014 - Regels over het beschermen en benutten
van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) - 33962
Minister verzoeken aan de commissie een technische briefing te (doen) geven
over de Omgevingswet, vóór 1 oktober 2014.
Agenderen voor een vóór 1 oktober 2014 te plannen rondetafelgesprek
Omgevingswet. De commissie heeft besloten het lid Albert de Vries (PvdA) te
vragen een voorstel voor de genodigdenlijst te doen en - op verzoek van het lid
De Rouwe (CDA) - een netwerkverkenning uit te laten voeren opdat het
wetschappelijke veld zelf kan aangeven welke deskundigen uitgenodigd zouden
kunnen worden om tijdens het Rondetafelgesprek te spreken. De
genodigdenlijst zal vervolgens via een e-mailprocedure aan de commissie voor
instemming worden voorgelegd.
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 oktober 2014 te 12.00 uur.
Het wetgevingsrapport over dit wetsvoorstel zal uiterlijk aan het einde van het
Zomerreces onder de leden verspreid worden.
EZ, BiZa, WR, V&J, OCW

Besluit:
Besluit:

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):
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10.

Agendapunt:

Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met
de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één
Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 17
juni 2014
Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de
implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte
(PbEU 2012, L 343/32) - 33965
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 9 september 2014 te
12.00 uur.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in
verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het
kabinetsstandpunt 'Spoor in beweging', waaronder regels inzake
bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het
vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering
van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 1
april 2014
Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband
met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt
'Spoor in beweging', waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en
vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband
met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer
- 33904
Aanmelden voor plenaire behandeling.
Het lid Hoogland (PvdA) heeft aangegeven dit wetsvoorstel mondeling te willen
behandelen.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

12.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 19 juni 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33904-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke
stoffen over transportroutes

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 17 december 2013 - Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het
vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes - 30373-50
De commissie heeft besloten de behandeling van het Besluit externe veiligheid
in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes af te
ronden in de vorm van een plenair tweeminutendebat over het verslag van het
(aanvullende) schriftelijk overleg (VSO). De commissie heeft tevens besloten
om middels een e-mailprocedure te besluiten over de planning van dit VSO.
Deze heeft er toe geleid dat het VSO na het zomerreces zal worden gepland.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 11 juni 2014 - Beantwoording aanvullende vragen commissie over het Besluit
externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over
transportroutes - 30373-54
De commissie heeft besloten de behandeling van het Besluit externe veiligheid
in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes af te
ronden in de vorm van een plenair tweeminutendebat over het verslag van het
(aanvullende) schriftelijk overleg (VSO). De commissie heeft tevens besloten
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om middels een e-mailprocedure te besluiten over de planning van dit VSO.
Deze heeft er toe geleid dat het VSO na het zomerreces zal worden gepland.
Zaak:

Besluit:

13.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging Vuurwerkbesluit in verband met
aanpassing verkoop- en afsteektijden consumentenvuurwerk

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 11 juni 2014
Ontwerpbesluit tot wijziging Vuurwerkbesluit in verband met aanpassing
verkoop- en afsteektijden consumentenvuurwerk - 33750-XII-90
De commissie verzoekt de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie de
behandeling over te nemen. Daarbij is het verzoek de zaak te behandelen in het
algemeen overleg Jaarwisseling 2013-2014 en vuurwerk d.d. 3 juli 2014.
I&M

Agendapunt:

Voorhang tijdelijke regeling bijdragen onderwerken graanresten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 16 juni 2014
Voorhang tijdelijke regeling bijdragen onderwerken graanresten - 29665-201
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

14.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 28 maart 2014
Beantwoording vragen commissie over Besluit externe veiligheid in verband
met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes - 30373-53
De commissie heeft besloten de behandeling van het Besluit externe veiligheid
in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes af te
ronden in de vorm van een plenair tweeminutendebat over het verslag van het
(aanvullende) schriftelijk overleg (VSO). De commissie heeft tevens besloten
om middels een e-mailprocedure te besluiten over de planning van dit VSO.
Deze heeft er toe geleid dat het VSO na het zomerreces zal worden gepland.

Besluit:

Algemeen
15.

Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de
Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2013 (Kamerstuk 33
930 XII)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 12 juni 2014
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2013 - 33930-XII-4
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infastructuur en
Milieu d.d.26 juni 2014.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag 2013 van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu (Kamerstuk 33 930 XII, nr. 1)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 12 juni 2014
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu 2013 - 33930-XII-5
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infastructuur en
Milieu d.d.26 juni 2014.
RU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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17.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Rapport van de Algemene
Rekenkamer bij het jaarverslag 2013 van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (Kamerstuk 33 942, nr. 1)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 12 juni 2014
Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene
Rekenkamer bij het jaarverslag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2013 - 33942-14
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infastructuur en
Milieu d.d.26 juni 2014.
RU

Besluit:
Volgcommissie(s):

18.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden aan de regering inzake het Jaarverslag
2013 van het Infrastructuurfonds (Kamerstuk 33 930 A, nr. 1)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 12 juni 2014 - Beantwoording vragen commissie over het
Jaarverslag Infrastructuurfonds 2013 - 33930-A-5
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infastructuur en
Milieu d.d.26 juni 2014.
RU

Besluit:
Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag 2013 van het
Deltafonds (Kamerstuk 33 930 J, nr. 1)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 12 juni 2014 - Beantwoording vragen commissie over het
Jaarverslag Deltafonds 2013 - 33930-J-5
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infastructuur en
Milieu d.d.26 juni 2014.
RU

Besluit:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden aan de Algemene Rekenkamer over het
rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu (Kamerstuk 33 942 XII nr. 1)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 juni 2014
Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene
Rekenkamer bij het jaarverslag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
2013 - 33942-20
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infastructuur en
Milieu d.d.26 juni 2014.
RU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Mobiliteit/Transport
21.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de concept-ontwerpen van de
nieuwe beheerconcessie en de nieuwe vervoerconcessie van 16 mei
2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 6
juni 2014 - Beantwoording vragen commissie over de conceptontwerpvervoerconcessie en de concept-ontwerpbeheerconcessie hoofdrailnet
2015-2025 - 29984-489
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Vervoer en beheer hoofdrailnet
(concept-ontwerpconcessies) d.d. 17 juni 2014.

Besluit:
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22.

Agendapunt:

Onderhandelakkoord inzake de HSA problematiek

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 17 juni 2014
Onderhandelakkoord inzake de HSA problematiek - 22026-460
Agenderen voor het algemeen overleg HSL-Zuid/Fyra d.d. 11 september 2014.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Stand van zaken over oa afstemming dienstregelingen, stopcontacten
in de treinen en oplaadpalen op stations, volle treinen en toiletten in de
treinen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 12 juni 2014
Stand van zaken over afstemming dienstregelingen, stopcontacten in de treinen
en oplaadpalen op stations, volle treinen en toiletten in de treinen - 29984-494
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Vervoer en beheer hoofdrailnet
(concept-ontwerpconcessies) d.d. 17 juni 2014.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Jaarverslag van ProRail over 2013

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 11 juni 2014
Aanbieding van het jaarverslag van ProRail over 2013 - 29984-490
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Vervoer en beheer hoofdrailnet
(concept-ontwerpconcessies) d.d. 17 juni 2014.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Mogelijkheden voor latere treinen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 16 juni 2014
Mogelijkheden voor latere treinen - 29984-493
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Vervoer en beheer hoofdrailnet
(concept-ontwerpconcessies) d.d. 17 juni 2014.

Besluit:

26.

Agendapunt:
Noot:

27.

Planning behandeling ontwerp-concessies vervoer en beheer
hoofdrailnet
De staatssecretaris heeft tijdens het algemeen overleg Vervoer en beheer
hoofdrailnet d.d. 17 juni 2014 aangekondigd de ontwerp-concessies aan NS en
ProRail voor 2015-2025 tijdig in het zomerreces aan de Kamer aan te bieden
ter formele voorhang, zodat de deze kort na het zomerreces behandeld
kunnen worden.
Besluit: De ontwerp-concessies behandelen tijdens een algemeen overleg
Vervoer en beheer hoofdrailnet van 5 uur in de week van 29 september 2014.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de voorkeursbeslissing ERTMS

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 10 juni 2014
Beantwoording vragen commissie over de voorkeursbeslissing ERTMS en
Railmap 3.0/Nota Alternatieven - 33652-18
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg ERTMS d.d. 24 juni 2014.
Staatssecretaris IM verzoeken om geen onomkeerbare te stappen te zetten
inzake de verdere uitrol van ATB-Vv voordat de Kamer de brief die zij hierover
nog zal sturen heeft behandeld.

Besluit:
Besluit:
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28.

Agendapunt:

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 12 juni 2014
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen - 29893-170
Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS in het
najaar.

Besluit:

29.

30.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake het RIVM naar geluid en trillingen
langs het spoor

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 11 juni 2014
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu inzake
het RIVM naar geluid en trillingen langs het spoor. - 29984-491
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Boordcomputer Taxi

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 12 mei 2014 - Boordcomputer Taxi - 31521-76
Agenderen voor algemeen overleg Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi d.d.
16 oktober 2014.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

31.

Agendapunt:

Boordcomputer taxi: faillissement Quipment

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 6
juni 2014
Boordcomputer taxi: faillissement Quipment - 31521-78
Agenderen voor algemeen overleg Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi d.d.
16 oktober 2014.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Gevolgen inzake het faillissement van Quipment, leverancier van
boordcomputers taxi (BCT)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 24 juni 2014
Gevolgen inzake het faillissement van Quipment, leverancier van
boordcomputers taxi (BCT) - 2014Z11864
Agenderen voor algemeen overleg Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi d.d.
16 oktober 2014.

Besluit:

33.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 26 mei 2014 - Aanbieding afschrift van het antwoord op de brief van de heer
Douwstra, voorzitter Stichting Taxibelangen Nederland, over de boordcomputer
taxi - 2014Z09564
Agenderen voor algemeen overleg Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi d.d.
16 oktober 2014.

Agendapunt:

Ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Lelystad

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 13 juni 2014
Aanbieding van het ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Lelystad - 31936-202
Reeds geagendeerd voor het rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d. 25
juni 2014 en het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014.

Besluit:
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34.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de commissie voor I&M inzake business case en
luchthavenbesluit Lelystad

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 11 juni 2014
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu inzake
business case en luchthavenbesluit Lelystad. - 31936-203
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

35.

36.

Agendapunt:

Luchthaven Twente: scenario’s luchthavengebied en bomenkap in
verband met vliegveiligheidsvlakken

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 16 juni 2014
Luchthaven Twente: scenario’s luchthavengebied en bomenkap in verband met
vliegveiligheidsvlakken - 31936-204
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014.

Agendapunt:

Reactie op het eindadvies Omgevingsraad Schiphol

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 16 juni 2014
Reactie op het eindadvies Omgevingsraad Schiphol - 29665-202
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014.

Besluit:

37.

38.

Agendapunt:

Gevolgen groot baanonderhoud kruising
Aalsmeerbaan/Buitenveldertbaan en aanleg rijbaan Tango

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 19 juni 2014
Gevolgen groot baanonderhoud kruising Aalsmeerbaan/Buitenveldertbaan en
aanleg rijbaan Tango - 29665-203
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014.

Agendapunt:

Grootschalige testen van zelfrijdende auto’s

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 16 juni 2014
Grootschalige testen van zelfrijdende auto’s - 31305-210
Agenderen voor algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d. 9
oktober 2014.

Besluit:

39.

Agendapunt:

Uitkomsten overleg snorfiets met gemeente Amsterdam

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 2 juni 2014
Uitkomsten overleg snorfiets met gemeente Amsterdam - 29398-415
Agenderen voor algemeen overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid d.d. 9
oktober 2014.
De leden Van Veldhoven (D66) en Visser (VVD) hebben tijdens deze
procedurevergadering aangegeven het verzoek om een reactie op de
aangehouden moties gedaan bij de vorige procedurevergadering (d.d. 11 juni)
in te trekken. De brief met de Uitkomsten van het overleg snorfiets met de
gemeente Amsterdam is conform besluit op de vorige procedurevergadering
geagendeerd voor het Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid d.d.
9 oktober 2014.
V&J

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
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Infrastructuur
40.

Agendapunt:

Reactie op de “Herziene Uitgangspuntennotitie Groot project RRAAM”

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 12 juni 2014
Reactie op de “Herziene Uitgangspuntennotitie Groot project RRAAM” - 31089111
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT d.d. 18 juni 2014
De rapporteur voor het Groot Project RRAAM, het lid Jacobi (PvdA), verzoeken
om in contact te treden met de minister over de precieze inhoud van het door
de minister in deze brief en tijdens het AO MIRT van 19 juni 2014 gedane
voorstel met betrekking tot informatievoorziening aan de Kamer over RRAAM.
De commissie heeft voorts besloten dat de rapporteur de commissie nadien van
een advies zal voorzien.

Agendapunt:

Rapport over de hoogtes containerbinnenvaartschepen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 12 juni 2014
Rapport over de hoogtes containerbinnenvaartschepen - 31409-63
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT d.d. 18 juni 2014

Besluit:

41.

Besluit:

42.

43.

Agendapunt:

Uitvoeringsbeslissingen over de aanleg van extra ligplaatsen langs het
Nederlandse vaarwegennetwerk bij de Prinses Margrietsluis te Lemmer
en bij de Prins Bernhardsluis in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 12 juni 2014
Uitvoeringsbeslissingen over de aanleg van extra ligplaatsen langs het
Nederlandse vaarwegennetwerk bij de Prinses Margrietsluis te Lemmer en bij
de Prins Bernhardsluis in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel - 33750-A-71
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT d.d. 18 juni 2014

Agendapunt:

Voortgang van de vernieuwing van het MIRT

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 13 juni 2014
Voortgang van de vernieuwing van het MIRT - 33750-A-70
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT d.d. 18 juni 2014
De minister verzoeken om, in aanvulling op haar reactie zoals weergegeven in
de brief van 13 juni 2014 getiteld 'Voortgang van het MIRT' (Kamerstuk 33750A-70), nog te komen met een specifieke reactie op het rapport getiteld 'Externe
en infrastructuurkosten van verkeer. Een overzicht voor Nederland in 2010'
(2014D22147), dat als bijlage bij eerdergenoemde brief was gevoegd.

Agendapunt:

Eerste Publieksrapportage Rijkswegennet van 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 13 juni 2014
Eerste Publieksrapportage Rijkswegennet van 2014 - 33750-A-72
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT d.d. 18 juni 2014

Besluit:

44.

Besluit:
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45.

Agendapunt:

Besluiten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 17 juni 2014
Besluiten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) - 32404-74
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT d.d. 18 juni 2014.
Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Spoor in het najaar.

Agendapunt:

Uitkomst besluitvorming station BleiZo

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 16 juni 2014
Uitkomst besluitvorming station BleiZo - 29984-492
Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Spoor in het najaar.

Besluit:

46.

Besluit:

Ruimte
47.

Agendapunt:

Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapport 2013-2014

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 2 juni 2014
Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapport 2013-2014 32127-198
Desgewenst betrekken bij behandeling wetsvoorstel 'Regels over het
beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)'
(Kamerstuk 33 919)
Agenderen voor het vóór 1 oktober 2014 te organiseren rondetafelgesprek
Omgevingswet.
Agenderen voor een na het zomerreces te plannen algemeen overleg
Ruimtelijke Ordening.
EZ, WR, V&J

Agendapunt:

Stelselherziening omgevingsrecht

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 17 juni 2014
Stelselherziening omgevingsrecht - 33118-16
Desgewenst betrekken bij behandeling wetsvoorstel 'Regels over het
beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)'
(Kamerstuk 33 919)
Agenderen voor het vóór 1 oktober 2014 te organiseren rondetafelgesprek
Omgevingswet.
Agenderen voor een na het zomerreces te plannen algemeen overleg
Ruimtelijke Ordening.
EZ, BiZa, WR, V&J, OCW

Besluit:

Besluit:
Besluit:

48.

Besluit:

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Milieu
49.

Agendapunt:

Besluitvorming vrijgeven statiegeld

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 11 juni 2014
Besluitvorming vrijgeven statiegeld - 28694-117
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Grondstoffen en Afval d.d. 18
juni 2014.

Besluit:
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50.

Agendapunt:

Advies Corbey inzake dubbeltelling biobrandstoffen, ILUC-akkoord en
toezeggingen biobrandstoffenbeleid

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 11 juni 2014
Advies Corbey inzake dubbeltelling biobrandstoffen, ILUC-akkoord en
toezeggingen biobrandstoffenbeleid - 32813-92
De commissie verzoekt de vaste commissie voor Economische Zaken de
behandeling over te nemen. De commissie verzoekt daarbij de vaste commissie
voor Economische Zaken om deze brief te behandelen in het algemeen overleg
Groene Groei d.d. 4 september 2014.
EU, I&M

Agendapunt:

Voortgangsbrief Externe Veiligheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 13 juni 2014
Voortgangsbrief Externe Veiligheid - 26956-195
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Externe Veiligheid / Handhaving
d.d. 19 juni 2014.
SZW, V&J, EZ

Besluit:

51.

Besluit:
Volgcommissie(s):

52.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de commissie voor I&M over de brand van 3
juni 2014 bij de fabriek van Shell in Moerdijk

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 17 juni 2014
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over
de brand van 3 juni 2014 bij de fabriek van Shell in Moerdijk - 26956-196
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Externe Veiligheid / Handhaving
d.d. 19 juni 2014

Besluit:

53.

Agendapunt:

Appreciatie IPCC-rapporten, beantwoording vragen n.a.v. IPCCrapporten, reactie Motie Vos, beleidsevaluatie CDM

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 17 juni 2014
Appreciatie IPCC-rapporten, beantwoording vragen n.a.v. IPCC-rapporten,
reactie Motie Vos, beleidsevaluatie CDM - 31793-91
Betrekken bij nog in te plannen dertigledendebat over het nieuwe
klimaatrapport van het IPCC.
Dit dertigledendebat is aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de
regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2014.

Besluit:
Noot:

Water
54.

Agendapunt:

Drugsresten in het riool

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 10 juni 2014
Drugsresten in het riool - 27625-323
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Waterkwaliteit d.d. 11 juni 2014

Besluit:
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55.

Agendapunt:

Afschrift van de antwoordbrief aan RBO Maas over de bronnenanalyse
stroomgebied Maas

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 12 juni 2014
Afschrift van de antwoordbrief aan RBO Maas over de bronnenanalyse
stroomgebied Maas - 2014Z10859
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

56.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over de 25e Voortgangsrapportage
Zandmaas en Grensmaas (Kamerstuk 18 106, nr. 223)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 16 juni 2014
Antwoorden op vragen van de commissie over de 25e Voortgangsrapportage
Zandmaas en Grensmaas - 18106-226
Reeds betrokken bij Algemeen Overleg Waterveiligheid d.d. 19 juni 2014.
EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):

Europa
Geen agendapunten
Overig
Geen agendapunten
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
57.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
1. Wetgeving:
33 802, Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en
seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie).
Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De
PVV-fractie heeft aangegeven behoefte te hebben aan mondelinge behandeling
van het wetsvoorstel.
33 904 Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in
verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het
kabinetsstandpunt 'Spoor in beweging', waaronder regels inzake bijzondere
spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime
hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod
voor voorzieningen openbaar vervoer.
Dit wetsvoorstel is op 25 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De
PvdA-fractie heeft aangegeven behoefte te hebben aan mondelinge
behandeling van het wetsvoorstel.
33899 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de ontwerpen
voor bewegwijzering.
Dit wetsvoorstel is op 25 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De
commissie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat het wetsvoorstel als
hamerstuk kan worden afgedaan.
33919 Wijziging van de Wet milieubeheer en van de wet van 28 maart 2013
tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband
met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen
van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2013,
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144) in verband met het doorvoeren van enkele noodzakelijke reparaties en
andere kleine wijzigingen.
Dit wetsvoorstel is op 25 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De
commissie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat het wetsvoorstel als
hamerstuk kan worden afgedaan.
2. Debatten:
Er staan geen plenaire debatten op I&M-gebied op de voorraadagenda.
3. Dertigledendebatten:
Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC.
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 1 april 2014.
4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag
Schriftelijk Overleg (VSO)

VAO MIRT (AO d.d. 18 juni 2014)
Eerste spreker: het lid De Rouwe (CDA)

VAO Waterveiligheid (AO d.d. 19 juni 2014)
Eerste spreker: het lid Jacobi (PvdA)

VAO ERTMS (AO d.d. 24 juni 2014)
Eerste spreker: het lid De Rouwe (CDA)

VAO Luchtvaart (AO d.d. 26 juni 2014)
Eerste spreker: het lid Graus (PVV)

VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van
gevaarlijke stoffen over transportroutes (30373, nrs. 50 en 53)
Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)

VSO Ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014 (28694, nr 115)
Eerste spreker: het lid Cegerek

Rondvraag
58.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) inzake een bijzondere
procedure voor het houden van het Groene Spreekuur d.d. 3 september
van 11.30 tot 13.00 uur.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder
(CDA) - 20 juni 2014
Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) inzake een bijzondere procedure voor
het houden van het Groene Spreekuur d.d. 3 september van 11.30 tot 13.00
uur. - 2014Z11534
De commissie heeft ingestemd met het verzoek tot het houden van deze
bijzondere procedure.
Indien een commissie een dergelijk evenement niet in de vorm van een
commissieactiviteit als een rondetafelgesprek kan of wil organiseren, kan een
ontvangst of dergelijk evenement door een of meer leden van de commissie in
een “bijzondere procedure” worden georganiseerd. Hiertoe wordt in een
procedurevergadering besloten. In zo’n geval nodigt het betreffende lid andere
leden van de commissie uit om bij het evenement aanwezig te zijn. Een en
ander maakt deze bijeenkomst geen officiële commissieactiviteit, hoewel er wel
een reservering voor wordt gemaakt in de commissieagenda. De
commissiegriffie levert voor het overige geen ondersteuning, aangezien het
geen officiële commissieactiviteit is.

Besluit:
Noot:
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59.

Agendapunt:

Voorstellen van het lid Van Veldhoven (D66) over deelname aan de VN
Climate Summit in New York en de Conference of the Parties (COP20)
in Lima.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven
(D66) - 20 juni 2014
Voorstellen van het lid Van Veldhoven (D66) over deelname aan de VN Climate
Summit in New York en de Conference of the Parties (COP20) in Lima. 2014Z11531
De commissie heeft besloten een rapporteur aan te stellen inzake de VNKlimaattop in New York d.d. 23 september 2014. De rapporteur zal namens de
vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu de VN-Klimaattop bijwonen en
hiervan rapport uitbrengen aan de commissie. De commissie heeft middels een
e-mailprocedure besloten het lid Van Veldhoven (D66) te benoemen tot
rapporteur.

Besluit:

60.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Van Tongeren (GL) om in de eerste week van
september een AO Opbrengsten incomplete transacties OV-chipkaart te
houden

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren
(GroenLinks) - 24 juni 2014
Voorstel van het lid Van Tongeren (GL) om in de eerste week van september
een AO Opbrengsten incomplete transacties OV-chipkaart te houden 2014Z11779
Dit onderwerp zal worden geagendeerd voor het algemeen overleg Openbaar
vervoer, OV-chipkaart en taxi d.d. 16 oktober 2014.

Besluit:

61.

Agendapunt:

Verzoek lid Smaling (SP) tot houden van een schriftelijk overleg over
het op afstand bedienen van sluizen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M.A. Smaling (SP)
- 24 juni 2014
Verzoek lid Smaling (SP) tot houden van SO over het op afstand bedienen van
sluizen - 2014Z11862
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vaststellen op donderdag 3 juli 2014 te 12.00 uur.

Besluit:

62.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om de staatssecretaris te
verzoeken om een reactie op het bericht 'Spoor juist gevaarlijk met
veiligheidsfoefje' in de Metro d.d. 25 juni 2014

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven
(D66) - 26 juni 2014
Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om de staatssecretaris te verzoeken
om een reactie op het bericht 'Spoor juist gevaarlijk met veiligheidsfoefje' in de
Metro d.d. 25 juni 2014 - 2014Z12137
Staatssecretaris IM verzoeken om een de Kamer een schriftelijke reactie te
sturen op het bericht 'Spoor juist gevaarlijk met veiligheidsfoefje' in de Metro
d.d. 25 juni 2014.

Besluit:
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63.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Albert de Vries (PvdA) om de minister om een
reactie te vragen op het bericht over de uitspraken van de vicevoorzitter van MKB-Nederland over winkelleegstand en het verdwijnen
van de helft van de winkels, zodat dit thema kan worden betrokken bij
het na het zomerreces te plannen algemeen overleg Ruimtelijke
Ordening

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A. (Albert) de Vries
(PvdA) - 27 juni 2014
Voorstel van het lid Albert de Vries (PvdA) om de minister om een reactie te
vragen op het bericht over de uitspraken van de vice-voorzitter van MKBNederland over winkelleegstand en het verdwijnen van de helft van de winkels,
zodat dit thema kan worden betrokken bij het na het zomerreces te plannen
algemeen overleg Ruimtelijke Ordening - 2014Z12179
Het verzoek wordt conform voorstel doorgeleid.

Besluit:

Overig (besloten)
Geen agendapunten
Besluiten genomen op grond van e-mailprocedure
64.

Agendapunt:

Technische briefing ‘Food-Fuel debat’ over biobrandstoffen van het
Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI)

Zaak:

Overig - adjunct-griffier, B. van Dijk - 12 juni 2014
Technische briefing ‘Food-Fuel debat’ over biobrandstoffen van het Instituut
Maatschappelijke Innovatie (IMI) - 2014Z10913
De commissie heeft besloten het aan de individuele leden over te laten om al
dan niet op deze uitnodiging in te gaan.

Besluit:

65.

Agendapunt:

Voorstel lid Elias (VVD) extra genodigden rondetafelgesprek
Luchthaven Lelystad d.d. 25 juni 2014

Zaak:

Overig - Tweede Kamerlid, T.M.Ch. Elias (VVD) - 17 juni 2014
Voorstel lid Elias (VVD) extra genodigden rondetafelgesprek Luchthaven
Lelystad d.d. 25 juni 2014 - 2014Z11246
De commissie heeft ingestemd met het voorstel van het lid Elias. De twee extra
genodigden zijn dan ook uitgenodigd voor het rondetafelgesprek (Transavia en
Guillaume Burghouwt, luchtvaartonderzoeker bij SEO).

Besluit:

Griffier:

I.B. Sneep

Activiteitnummer:

2013A04499
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