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Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 2 november
2021

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, J. Rijkers - 29
oktober 2021
Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaatd.d. 3
november 2021 - 2021Z14347
De op het overzicht vermelde verzoeken die hieronder als apart punt worden
vermeld, zijn door een meerderheid van de commissie gesteund.

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, R.J.
(Rudmer) Heerema (VVD) - 2 november 2021
Voorstel van het lid Rudmer Heerema (VVD) het commissiedebat Luchtvaart
d.d. 9 november 2021 uit te stellen - 2021Z19228
Conform voorstel.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, R.J.
(Rudmer) Heerema (VVD) - 2 november 2021
Voorstel van het lid Peter de Groot (VVD) om het ministerie te verzoeken een
technische briefing te verzorgen over de vrachtwagenheffing - 2021Z19229
Conform voorstel. Per e-mail zal een datum aan de commissie worden
voorgelegd en de aanwezigheid worden geïnventariseerd.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, T.C.
(Tjeerd) de Groot (D66) - 2 november 2021
Voorstel van het lid Tjeerd de Groot (D66) om de staatssecretaris van
Economische Zaken en Klimaat uit te nodigen voor het commissiedebat Wadden
op 7 december 2021 - 2021Z19230
Conform voorstel.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
3.

Agendapunt:

Uitnodiging van Rijkswaterstaat voor een werkbezoek 'Instandhouding
infrastructuur' op maandag 15 november 2021 van 13.00 tot 15.00 uur

Zaak:

Brief derden - Rijkswaterstaat (RWS) te Den Haag - 7 oktober 2021
Uitnodiging van Rijkswaterstaat voor een werkbezoek 'Instandhouding
infrastructuur' - 2021Z17811
Er zal een nieuwe datum voor dit werkbezoek worden voorgelegd aan de
commissie.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Uitnodiging Evofenedex voor een werkbezoek spoorgoederenvervoer
op 3 december 2021 van 11.30 tot 15.00 uur.

Zaak:

Brief derden - Evofenedex te Zoetermeer - 21 oktober 2021
Uitnodiging Evofenedex voor werkbezoek m.b.t. spoorgoederenvervoer d.d. 3
december 2021 - 2021Z18353
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Inventarisatie technische briefing Wetenschappelijke factsheet
Luchtkwaliteit op 25 november 2021 van 14.00 - 15.00 uur

Zaak:

Wetenschappelijke factsheet - griffier, J. Rijkers - 5 oktober 2021
Wetenschappelijke factsheet Luchtkwaliteit. - 2021Z17185
De leden Peter de Groot (VVD), Hagen (D66), Geurts (CDA), De Hoop (PvdA),
Bouchallikh (GL) en Van Esch (PvdA) melden zich aan voor deelname.

Besluit:

Wet- en regelgeving
6.

Agendapunt:

Voorhang ontwerp-subsidieregeling taakuitoefening beheerders van de
HSWI (hoofdspoorweginfrastructuur)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 14 oktober 2021
Ontwerp-Voorhang subsidieregeling taakuitoefening beheerders van de HSWI 29893-255
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Besluit:
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7.

Agendapunt:

Voorhang wijziging Besluit activiteiten leefomgeving in verband met
regels inzake industriële emissies

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 18 oktober 2021
Ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving
in verband met de actualisatie en aanscherping van de regels inzake industriële
emissies - 33118-202
Niet controversieel verklaren.
Deze brief in samenhang behandelen met de brief Reactie op de uitvoering van
de motie van het lid Bruins c.s. over een milieuvergunning voor alle
biomassacentrales (Kamerstuk 35300-XIII-63, agendapunt 22)
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 9 november 2021.
Het ontwerpbesluit behelst een wijziging en actualisering van regels op het
gebied van industriële emissies in de lucht. De voorlegging van dit
ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
voorhangprocedure (artikel 23.5, eerste lid, van de Omgevingswet), en biedt de
Kamer de mogelijkheid zich tot en met 15 november 2021 uit te spreken over
het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van
State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. De beoogde
inwerkingtredingsdatum voor het ontwerpbesluit is 1 juli 2021.

Besluit:
Besluit:

Besluit:
Noot:

8.

Agendapunt:

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen inzake technische
reglementen voor voertuigen op wielen en uitrustingsstukken en
onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 19 oktober
2021
Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen inzake wijziging van een
aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand
gekomen Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde
technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en
voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd
en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van
goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn
verleend - 23908-(R1519)-152
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.
Met deze brief wordt een verdragswijziging bij de Kamer gemeld, conform
artikel 8, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen.
De eventuele wens om de verdragswijziging ter uitdrukkelijke goedkeuring aan
de Kamer voor te leggen kan uiterlijk op 18 november 2021 door de Kamer of
door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.
BuZa

Besluit:
Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Algemeen
9.

Agendapunt:

Correcte tabel gereserveerde budgetten Onderhoud RWS

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 18
oktober 2021
Correcte tabel gereserveerde budgetten Onderhoud RWS - 35925-A-9
Betrekken bij de begrotingsbehandelingen Infrastructuur en Waterstaat.

Besluit:
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Infrastructuur en mobiliteit
10.

Agendapunt:

Gegevens over aanvaringen met ganzen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 12
oktober 2021
Gegevens over aanvaringen met ganzen - 31936-888
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor een nader te plannen commissiedebat Vliegveiligheid.

Agendapunt:

Voortgang CO2-plafond internationale luchtvaart

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 21
oktober 2021
Voortgang CO2-plafond internationale luchtvaart - 31936-889
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het nader te plannen commissiedebat Luchtvaart.

Agendapunt:

Gevolgen COVID-19 pandemie voor LVNL

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 15
oktober 2021
Gevolgen COVID-19 pandemie voor LVNL - 31936-887
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het nader te plannen commissiedebat Luchtvaart.

Besluit:

11.

Besluit:

12.

Besluit:
Besluit:

13.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over de uitvoeringsagenda zero-emissie
stadslogistiek

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 25 oktober 2021
Antwoorden op vragen commissie over de uitvoeringsagenda zero emissie
stadslogistiek (Kamerstuk 31209-231) - 31209-233
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

14.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 6 juli 2021
Uitvoeringsagenda zero emissie stadslogistiek - 31209-231
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg van 22 september 2021.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit voor de invoering
van de helmplicht voor snorfietsers

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 21
oktober 2021
Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het
RVV 1990 en het BABW in verband met de invoering van de helmplicht voor
snorfietsers en diverse andere kleine aanpassingen - 29398-966
Agenderen voor het commissiedebat Verkeersveiligheid op 2 december 2021.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 mei 2021
Ontwerpbesluit tot wijziging van het RVV 1990 en het BABW in verband met de
invoering van de helmplicht voor snorfietsers en diverse andere kleine
aanpassingen - 29398-940
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg op 24 juni 2021.
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15.

Agendapunt:

Voortgang met betrekking tot de helmkeuze en de datum van
inwerkingtreding van de helmplicht

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 21
oktober 2021
Voortgang met betrekking tot de helmkeuze en de datum van inwerkingtreding
van de helmplicht - 29398-965
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Verkeersveiligheid op 2 december 2021.

Besluit:
Besluit:

16.

Agendapunt:

Appreciatie van de reactie van de RAI-Vereniging en BOVAG op het
OvV-rapport ‘Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het
wegverkeer’

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 14
oktober 2021
Appreciatie op de reactie van RAI Vereniging en BOVAG op het OvV rapport
‘Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer’ - 29398967
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Verkeersveiligheid op 2 december 2021.

Besluit:
Besluit:

17.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Verkeersveiligheid van
1 juni 2021, over versnelling procedures plaatsing flitspalen en inzet
van geluidsflitspalen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13
oktober 2021
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Verkeersveiligheid van 1 juni
2021, over versnelling procedures plaatsing flitspalen en inzet van
geluidsflitspalen - 29398-961
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Verkeersveiligheid op 2 december 2021.
J&V

Agendapunt:

Rapportage CBR over augustus en september 2021

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 21
oktober 2021
Rapportage CBR over augustus en september 2021 - 29398-964
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Verkeersveiligheid op 2 december 2021.

Agendapunt:

Maandrapportage CBR corona- inhaalslag examens september 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 21
oktober 2021
Maandrapportage CBR corona- inhaalslag examens september 2021 - 29398968
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Verkeersveiligheid op 2 december 2021.

Besluit:
Besluit:

18.

Besluit:

19.

Besluit:
Besluit:
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20.

Agendapunt:

Reactie op rapport van de OvV over het ongeval op het vrachtschip
“Damsterdijk”

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 15
oktober 2021
Afschrift van de reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
(OvV) over het ongeval op het vrachtschip “Damsterdijk” op 2 oktober 2019 31409-336
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Maritiem op 24 november 2021.

Agendapunt:

Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 15
oktober 2021
Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel - 35925-XII-12
Controversieel verklaren.

Besluit:

21.

Besluit:

Water en milieu
22.

Agendapunt:

Reactie op de uitvoering motie Bruins c.s. over milieuvergunning voor
biomassacentrales

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 18 oktober 2021
Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Bruins c.s. over een
milieuvergunning voor alle biomassacentrales (Kamerstuk 35300-XIII-63) 32813-872
Niet controversieel verklaren.
Deze brief in samenhang behandelen met het Ontwerpbesluit houdende de
wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de
actualisatie en aanscherping van de regels inzake industriële emissies
(Kamerstuk 33108, nr. 202, agendapunt 7)
De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 9 november 2021.

Besluit:
Besluit:

Besluit:

23.

Agendapunt:

KNMI Klimaatsignaal’21

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 25 oktober 2021
KNMI Klimaatsignaal’21 - 32813-874
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 22 november 2021.
Naar aanleiding van het aanbod voor een technische briefing van het KNMI zal
de deelname per e-mail geïnventariseerd worden.
EZK

Besluit:
Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

24.

Agendapunt:

Reactie op verzoek over wijziging van de Regeling ammoniak en
veehouderij

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 12 oktober 2021
Reactie op verzoek commissie over wijziging van de Regeling ammoniak en
veehouderij - 28973-246
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aannemen.

Besluit:
Besluit:
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25.

Agendapunt:

Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 12
oktober 2021
Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater - 32698-62
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 22 november 2021.

Agendapunt:

Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14
september 2021
Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 - 22343-299
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 15 november 2021.
• Deze brief is tijdens de procedurevergadering van de commissie JenV op 13
oktober jl. overgedragen aan de commissie IenW.
• Het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 is conform eerdere toezegging in
de brief 'Programma-aanpak Liever een goede buur! een sterkere VTHuitvoering en effectievere aanpak van overtredingen' (Kamerstuk 22343, nr.
293) naar de Kamer gestuurd.
• De minister van JenV schrijft in de aanbiedingsbrief dat in het najaar 2021
de kabinetsreactie volgt.
LNV, J&V

Agendapunt:

Actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 18 oktober 2021
Actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023 32852-171
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Circulaire economie op 18 november 2021.
De staf verzorgt een technische briefing over 'Circulaire economie: doelen,
instrumenten en sturing door de Kamer' op 10 november 2021 van 13.00 tot
14.00 uur.
EZK, LNV, BiZa, BuHaOS

Besluit:

26.

Besluit:
Besluit:
Noot:

27.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

28.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over toepassing recycling en
menggranulaat

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 21 oktober 2021
Reactie op verzoek commissie over toepassing recycling en menggranulaat 30872-268
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Circulaire economie op 18 november 2021.

Agendapunt:

Ministeriële Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 26 oktober 2021
Ministeriële Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik
(wegwerpplastic) - 2021Z18509
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Circulaire economie op 18 november 2021.

Besluit:

29.

Besluit:
Besluit:
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30.

Agendapunt:

Onderzoek financiële en organisatorische invulling van UPV

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 28 oktober 2021
Onderzoek financiële en organisatorische invulling van UPV - 35267-26
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Circulaire economie op 18 november 2021.

Agendapunt:

Voortgangsmeting van het Schone Lucht Akkoord

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 13 oktober 2021
Voortgangsmeting van het Schone Lucht Akkoord - 30175-390
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor een nader te plannen commissiedebat Leefomgeving.

Besluit:

31.

Besluit:
Besluit:

Europa
32.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen Infrastructuur en Waterstaat

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, J. Rijkers - 27 oktober 2021
Lijst met EU-voorstellen Infrastructuur en Waterstaat - 2021Z18607
Voor kennisgeving aannemen.
Op de lijst met EU-voorstellen staat één EU-voorstel, te weten: Raadpleging Een "dronestrategie 2.0" voor Europa ter bevordering van duurzame en slimme
mobiliteit.

Besluit:
Noot:

33.

Agendapunt:

EU-prioritering op basis van het Werkprogramma 2022 van de
Europese Commissie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 28 oktober 2021
Stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2022 Europese
Commissie - 2021Z18829
Per e-mail inventariseren welke aangekondigde EU-voorstellen de commissie
prioritair wil verklaren na ontvangst van de door de commissie EuZa verzochte
kabinetsappreciatie van het werkprogramma.
Het lid Kamminga (VVD) voor een volgende procedurevergadering uitnodigen
voor een toelichting op de prioriteringsexercitie en een gesprek over de
ervaringen met de werkwijze rondom EU-dossiers.

Besluit:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief commissie - griffier, H.P.C. Buisman - 28 oktober 2021
Brief aan vakcommissies - werkprogramma van de Europese commissie voor
2022. - 2021Z18798
Betrekken bij de besluitvorming over de EU-prioritering.
BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, DiZa, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, RU, SZW,
VWS
EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 20 oktober 2021
EU-voorstel: Werkprogramma Europese Commissie 2022 COM (2021) 645 2021Z18284
Betrekken bij de besluitvorming over de EU-prioritering.
BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS,
DiZa
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Reeds geagendeerde/betrokken stukken
34.

Agendapunt:

Reactie op de motie De Hoop over een oplossing voor het probleem van
slechte luchtkwaliteit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 11 oktober 2021
Reactie op de motie van het lid de Hoop over een oplossing voor het probleem
van slechte luchtkwaliteit voor mensen met een longziekte (Kamerstuk 30175386) - 30175-389
Reeds betrokken bij de stemmingen op 12 oktober 2021.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

35.

Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de
begroting voor het Mobiliteitsfonds 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 21
oktober 2021
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35925-A-10
Reeds geagendeerd voor de begrotingsbehandeling Infrastructuur en
Waterstaat.

Besluit:

36.

Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de
begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 21
oktober 2021
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35925-XII-13
Reeds geagendeerd voor de begrotingsbehandeling Infrastructuur en
Waterstaat.

Besluit:

Overzichten activiteiten op IenW-gebied
37.

Agendapunt:

Kennisagenda 2021
- Integraal bereikbaarheidsbeleid (voorstel voorbereidingsgroep op deze
agenda)
- Verduurzaming luchtvaart (minister op 15-09 verzocht om extra informatie)
- Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (technische
briefing was op 27-09)
- Luchtkwaliteit (wetenschappelijke factsheet gepubliceerd, voorstel technische
briefing op deze agenda)
- Circulaire economie (stafbriefing Circulaire economie ingepland op 10-11)
- Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: het lid Peter de Groot (VVD))
- Grote projecten:
1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid
Boulakjar (D66));
3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (grootprojectstatus in afronding; inbreng
eindonderzoek 08-09-2021 plaatsgevonden).
- Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen (juli 2021),
CO2 emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (juli 2021),
EU-productbeleid (Q4 2021), EU Spoorlijninitiatief 2021 (Q3 2021), FuelEU
zeevaart (juli 2021), EU-strategie duurzame en slimme mobiliteit (verschenen
09-12-20).
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38.

Agendapunt:

Geplande activiteiten van de commissie tot het kerstreces (17-122021)
08-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vijfde
Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer*
09-11-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Luchtvaart (9 brieven)
10-11-2021 13.00 - 14.00 Technische briefing Stafbriefing ‘Circulaire
economie: doelen, instrumenten en sturing door de Kamer’
11-11-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing PBL Thuiswerken en gevolgen
voor wonen, werken en mobiliteit (hybride: leden kunnen kiezen tussen zaal of
videoverbinding; sprekers via videoverbinding)
11-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Meerjarenplan 2022-2026
ILT
11-11-2021 13.00 - 16.00 Rondetafelgesprek Overstromingen in ZuidNederland
15-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vijftiende
voortgangsrapportage ERTMS
16-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel
vrachtwagenheffing
16-11-2021 13.15 - 13.35 Petitie Samenwerkende bedrijven in de Expertgroep
Legionella bieden toekomstvisie aan
17-11-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
18-11-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Circulaire Economie (7 brieven)
18-11-2021 15.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Initiatiefwetsvoorstel
democratiseren van de waterschapsbesturen
22-11-2021 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water* (11 brieven)
23-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag
(wetsvoorstel) Initiatiefwetsvoorstel democratiseren van de
waterschapsbesturen
24-11-2021 16.00 - 20.45 Commissiedebat Maritiem (7 brieven)
25-11-2021 14.00 - 15.00 Technische briefing Toelichting Wetenschappelijke
factsheet Luchtkwaliteit (hybride: leden kunnen kiezen tussen zaal of
videoverbinding; sprekers via videoverbinding)
01-12-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Transportraad op 9 december
2021 (16 brieven)
02-12-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Verkeersveiligheid (5 brieven)
06-12-2021 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT (16 brieven)
07-12-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Wadden (4 brieven)
08-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Milieuraad op 20 december 2021
(0 brieven)
09-12-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en
internationaal spoorvervoer (23 brieven)
15-12-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
*Ten behoeve van deze activiteit zal een
stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor
gebruik door fracties.

39.

Agendapunt:
Noot:

Ongeplande commissiedebatten
Commissiedebat Duurzaam vervoer (2 brieven)
Commissiedebat Externe veiligheid (2 brieven)
Commissiedebat Nucleaire veiligheid (1 brief)
Commissiedebat Leefomgeving (2 brieven)
Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3 brieven)
Commissiedebat Toezicht en handhaving (2 brieven)
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40.

Agendapunt:

Ongeplande plenaire debatten
Dertigledendebat
2. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister
IW)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden
26-11-2019
Tweeminutendebatten
Tweeminutendebat CBR
Aangevraagd door het lid De Hoop (PvdA)

41.

Agendapunt:
Noot:

Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd
begrotingswetten)
1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134(R1972)
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-112017, 34836
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
3. Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering
van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State
en het nader rapport zijn ontvangen.
4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar
uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
6. Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake
democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
Een rondetafelgesprek ter zake zal plaatsvinden op 18-11-2021. De
inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 23-11-2021.
7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 01-11-2021.
8. Wijziging van de Kernenergiewet, ingediend op 02-07-2021, 35881
Dit wetsvoorstel is op 13-10-2021 aangemeld voor plenaire behandeling.
9. Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen, ingediend
op 14-07-2021, 35886
De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 06-10-2021.
10. Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910
De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 16-11-2021.

Rondvraag
Geen agendapunten
Overig (openbaar)
Geen agendapunten
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Overig (besloten)
42.

Agendapunt:

Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep Integraal
bereikbaarheidsbeleid voor opvolging Integrale Mobiliteitsanalyse 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 27 oktober 2021
Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep Integraal
bereikbaarheidsbeleid voor opvolging Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 2021Z18604
De commissie stemt in met het voorstel van de voorbereidingsgroep om de
voorgelegde brief aan de minister van IenW te sturen.
De voorbereidingsgroep Integraal bereikbaarheidsbeleid bestaat uit de leden
Minhas (VVD), Hagen (D66) en De Hoop (PvdA).

Besluit:
Noot:

Griffier:

J. Rijkers

Activiteitnummer:

2021A06892
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