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Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 27 juni
2018

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Uitnodiging Hyundai Motor Group voor gesprek over Nederlandse
transitie naar koolstofarme mobiliteit (woensdag 5 september 2018 in
Nieuwspoort)

Zaak:

Brief derden - Omnicom Public Relations Group te Den Haag - 18 juni 2018
Uitnodiging Omnicom Public Relations Group, namens Hyundai Motor Group,
voor gesprek over Nederlandse transitie naar koolstofarme mobiliteit d.d. 5
september 2018 - 2018Z11724
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Uitnodiging Koninklijke BLN-Schuttevaer voor werkbezoek aan
Rotterdamse haven en binnenvaart (vrijdag 12 of vrijdag 19 oktober
2018)

Zaak:

Brief derden - Koninklijke BLN-Schuttevaer te Zwijndrecht - 19 juni 2018
Uitnodiging Koninklijke BLN-Schuttevaer voor werkbezoek aan Rotterdamse
haven en binnenvaart d.d. 12 of 19 oktober 2018 - 2018Z11743
Werkbezoek organiseren. De leden Van Aalst (PVV), Von Martels (CDA), Sienot
(D66) en Kröger (GroenLinks) melden zich aan voor deelname.

Besluit:

Wet- en regelgeving

4.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 31 maart 2015
Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar
aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke
handhaving en enkele verbeteringen) - 34182
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Noot:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en
Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 8 juni 2018
Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag - 34182-14
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Dit betreft de nota naar aanleiding van het tweede nader verslag.

Algemeen
5.

Agendapunt:

Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport
(inspectie) van april 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 juni 2018
Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport
(inspectie) van april 2018 - 2018Z11553
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

6.

7.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag
2017 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 juni 2018
Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2017 van
het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017 - 34950-XII-11
Reeds betrokken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 20 juni 2018.

Agendapunt:

Nazending van de baten en lasten van het KNMI

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 juni 2018
Nazending van de staat van de baten en lasten agentschap KNMI behorende bij
het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017 - 34950-XII-10
Reeds betrokken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 20 juni 2018.

Besluit:

Infrastructuur en mobiliteit
8.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de dienstregeling
vervoerconcessie Waddenveren Oost

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 8 juni 2018
Antwoorden op vragen commissie over de dienstregeling vervoerconcessie
Waddenveren Oost - 23645-664
Agenderen voor het algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi
op 20 september 2018.

Besluit:
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Zaak:

Besluit:

9.

10.

11.

12.

Agendapunt:

Actualisering "Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen"

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 juni 2018
Actualisering "Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen" - 34775-A-69
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT op 27 juni 2018.

Agendapunt:

Ambities om het fietsgebruik te bevorderen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 12 juni 2018
Ambities om het fietsgebruik te bevorderen - 34775-A-70
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT op 27 juni 2018.

Agendapunt:

Uitbreiding spoor van en naar Amsterdam

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 18 juni 2018
Uitbreiding spoor van en naar Amsterdam - 32404-86
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT op 27 juni 2018.

Agendapunt:

Staat van onderhoud van wegen en bruggen in Noord-Holland

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 juni 2018
Staat van onderhoud van wegen en bruggen in Noord-Holland - 29385-96
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT op 27 juni 2018.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Graus over nieuwe acties en
stakingen binnen Air France/KLM

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 juni 2018
Reactie op het verzoek van het lid Graus, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 29 mei 2018, over nieuwe acties en stakingen binnen Air
France/KLM - 31936-482
Reeds betrokken bij het plenaire debat over nieuwe acties en stakingen binnen
Air France/KLM op 14 juni 2018.
FIN, EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):

14.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 22 maart 2018
Dienstregeling vervoerconcessie Waddenveren Oost - 23645-659
Agenderen voor het algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi
op 20 september 2018.

Agendapunt:

Uitkomsten en appreciatie onderzoek secundaire slothandel op
Schiphol

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 juni 2018
Uitkomsten en appreciatie onderzoek secundaire slothandel op Schiphol 29665-330
Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Luchtvaart op 26 juni 2018.

Besluit:
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15.

Agendapunt:

Besluit tot afkeuring lokaal richtsnoer inzake verdeling van slots en het
doorlopen traject

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 juni 2018
Besluit tot afkeuring lokaal richtsnoer inzake verdeling van slots en het
doorlopen traject - 29665-329
Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Luchtvaart op 26 juni 2018.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Raan over het bericht ‘Ministerie
sjoemelde met geluidsnormen Schiphol’

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 juni 2018
Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 17 mei 2018, over het bericht ‘Ministerie sjoemelde met
geluidsnormen Schiphol’ - 29665-331
Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Luchtvaart op 26 juni 2018.

Besluit:

17.

18.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over o.a. de rapportages ten behoeve
van de feitenbasis voor besluitvorming over de toekomst van Schiphol

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 juni 2018
Beantwoording vragen commissie over o.a. de rapportages van de
onderzoekstrajecten die deel uitmaken van de feitenbasis voor besluitvorming
over de toekomst van Schiphol - 29665-332
Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Luchtvaart op 26 juni 2018.

Agendapunt:

Diverse onderwerpen luchtvaart

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 juni 2018
Diverse onderwerpen luchtvaart - 31936-488
Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Luchtvaart op 26 juni 2018.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg over de
luchtvaartmarkt tussen Amsterdam en Dubai en over EU-droneregelgeving
vaststellen op 5 september 2018.
De minister verzoeken om de verkeersverdelingsregel, voordat notificatie aan
de Europese Commissie plaatsvindt en voor 3 juli 2018, aan de Kamer te
zenden.

Besluit:
Besluit:

Besluit:

19.

Agendapunt:

Diverse veiligheidsonderwerpen luchtvaart

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 juni 2018
Diverse veiligheidsonderwerpen luchtvaart - 31936-487
Agenderen voor het algemeen overleg Vliegveiligheid op 3 juli 2018.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Appreciatie Integrale veiligheidsanalyse Schiphol en effectiviteit
externe veiligheidsbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 juni 2018
Appreciatie Integrale veiligheidsanalyse Schiphol en effectiviteit externe
veiligheidsbeleid - 29665-333
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21.

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Vliegveiligheid op 3 juli 2018.

Agendapunt:

Stafnotitie - Factsheet Toekomst verduurzaming luchtvaart

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 19 juni 2018
Stafnotitie - Factsheet Toekomst verduurzaming luchtvaart - 2018Z11731
Deze factsheet, die op verzoek van de commissie is opgesteld in het kader van
de Jaarplanning versterking kennispositie, publiceren zodat deze als openbare
factsheet beschikbaar komt.
De leden Amhaouch (CDA) en Kröger (GL) stellen voor om, conform de
jaarplanning, over het onderwerp 'verduurzaming van de luchtvaart' in het
najaar een rondetafelgesprek te houden. Een uitgewerkt programmavoorstel zal
te zijner tijd aan de commissie worden voorgelegd.

Besluit:

Besluit:

22.

Agendapunt:

Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 19 juni 2018
Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer - 29984-782
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Spoor vroeg in het
najaar.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Verslag Basisnet 2017 en aanpak Basisnet spoor

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 20 juni 2018
Verslag Basisnet 2017 en aanpak Basisnet spoor - 30373-68
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid op 28
juni 2018.

Besluit:

Water en milieu
24.

Agendapunt:

Structuurvisie Ondergrond

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 11 juni 2018
Structuurvisie Ondergrond - 33136-16
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg met de
commissie voor EZK als volgcommissie vaststellen op 18 juli 2018.
De staatssecretaris verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten tot de
Kamerbehandeling is afgerond.
EZK

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

25.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Laçin over de import grond en
baggerspecie diepe plassen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 13 juni 2018
Reactie op verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 27 maart 2018, over de import grond en baggerspecie
diepe plassen - 27625-425
Reeds betrokken bij het debat over het importeren en dumpen van vervuilde
grond uit het buitenland.

Besluit:
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26.

Agendapunt:

Beleidsevaluatie van de milieu-investeringsaftrek en Willekeurige
afschrijving milieu-investeringen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 7 juni 2018
Beleidsevaluatie van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige
afschrijving milieu-investeringen (Vamil) - 34785-89
Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie op 6 september
2018.
Tijdens de procedurevergadering van 13 juni 2018 is besloten de brief te
agenderen voor het dertigledendebat over fiscale vergroening. Het
dertigledendebat is inmiddels ingetrokken.
FIN, EZK, LNV

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

27.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over de 13e voortgangsrapportage
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 juni 2018
Beantwoording vragen commissie over de 13e voortgangsrapportage Tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma - 32698-40
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Water op 28 juni 2018.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

28.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over de eindevaluaties
Zandmaas/Grensmaas en Ruimte voor de Rivier

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 juni 2018
Beantwoording vragen commissie over de eindevaluaties Zandmaas/Grensmaas
en Ruimte voor de Rivier en over de 33e voortgangsrapportage Zandmaas/
Grensmaas - 18106-245
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Water op 28 juni 2018.
Bespreking van de eindevaluatie en de bovenstaande antwoorden is onderdeel
van de beëindigingsprocedure van de grootprojectstatus. Na het algemeen
overleg Water dient de commissie een besluit te nemen over het al dan niet
voortzetten van deze beëindigingsprocedure.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 maart 2018
Eindevaluaties Zandmaas/Grensmaas en Ruimte voor de Rivier - 18106-242
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Water op 28 juni 2018.
LNV

Agendapunt:

Agenda IJsselmeergebied 2050

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 juni 2018
Agenda IJsselmeergebied 2050 - 31710-69
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Water op 28 juni 2018.
OCW, BiZa, LNV, EZK

Besluit:

29.

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 3 april 2018
13e voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma 32698-38
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Water op 28 juni 2018.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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30.

31.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Smerige praktijken van
de scheepvaart’

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 juni 2018
Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Smerige praktijken van de
scheepvaart’ - 31409-192
Agenderen voor het algemeen overleg Maritiem op 6 december 2018

Agendapunt:

Asbest in make-up

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 27 maart 2018
Asbest in make-up - 25834-136
Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid op 22 november 2018.
Tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 april 2018 is besloten de brief
te agenderen voor het debat over asbest in make-up. Het debat is inmiddels
ingetrokken.
VWS

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

32.

Agendapunt:

Literatuurstudie haalbaarheid asbestsanering (onderdeel van de
Jaarplanning versterking kennispositie)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 21 juni 2018
Stafnotitie - Literatuur haalbaarheid asbestsanering - 2018Z12080
Betrekken bij de behandeling van het Wetsvoorstel verwijdering asbest en
asbesthoudende producten (34675).
De staatssecretaris verzoeken om nadere informatie over stand van zaken
rondom de saneringscapaciteit, rol van de verzekeraars en technologische
ontwikkelingen/innovaties.

Besluit:
Besluit:

Europa
33.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Milieuraad op 25 juni 2018 in Luxemburg

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 11 juni 2018
Geannoteerde agenda Milieuraad op 25 juni 2018 in Luxemburg - 21501-08731
Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Milieuraad op 19 juni 2018.
BuHa-OS, EZK, EU

Agendapunt:

EU-voorstellen week 23-24

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.Y. Israel - 21 juni 2018
EU-voorstellen week 23-24 - 2018Z12000
Besloten conform onderstaande voorstellen.

Besluit:

34.

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

• Verordening Voorstel betreffende de onderlinge afstemming van de
verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid COM (2018) 381
Besluit: BNC-fiche afwachten.
• Verordening Voorstel tot vaststelling van een programma voor het milieu en
klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013 COM
(2018) 385
Besluit: BNC-fiche afwachten.
EU

7

Overig
35.

Agendapunt:

Aanbieding rapport "GGD-richtlijn medische milieukunde:
Luchtkwaliteit en gezondheid" van het RIVM

Zaak:

Brief derden - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te
Bilthoven - 19 juni 2018
Aanbieding rapport "GGD-richtlijn medische milieukunde: Luchtkwaliteit en
gezondheid" van RIVM - 2018Z11993
Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Luchtkwaliteit op 4 juli 2018.

Besluit:

Overzichten activiteiten op IenW-gebied
36.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissieactiviteiten tot aan het herfstreces
• 21-06-2018 14.00 - 15.45 Hoorzitting / rondetafelgesprek Herindeling
van het luchtruim
• 26-06-2018 13.15 - 13.30 Petitie Stop de overlast A29/A4 Helwijk en
omgeving
• 26-06-2018 13.30 - 13.45 Petitie Geluidoverlast snelweg A4 (voorheen
A29)
• 26-06-2018 13.45 - 14.00 Petitie Geef de binnenvaart toekomst en
voorkom 74.000 extra trucks, files en CO2 uitstoot
• 26-06-2018 16.00 - 17.00 Gesprek Gesprek met voorzitter mobiliteitstafel
mw. Nijhof over de stand van zaken van het Klimaatakkoord
• 26-06-2018 18.00 - 22.00 Algemeen overleg Luchtvaart
• 27-06-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• 27-06-2018 12.00 - 18.00 Algemeen overleg MIRT
• 28-06-2018 10.00 - 12.30 Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid
Ten behoeve van dit AO zal een stafnotitie worden verspreid over het
groot project ERTMS
• 28-06-2018 18.00 - 22.00 Algemeen overleg Water
Over de eindevaluaties Ruimte voor de Rivier en Zandmaas/Grensmaas
zijn reeds stafnotities verspreid (2018Z08523 resp. 2018Z08413), evenals
over het Hoogwaterbeschermingsprogramma (2018D28251)
• 03-07-2018 18.00 - 21.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
• 04-07-2018 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Luchtkwaliteit
• 09-07-2018 10.00 - 18.00 Werkbezoek Rapporteur Clean Mobility
• 04-09-2018 13.30 - 13.45 Petitie Bandencontrole in de APK
• 05-09-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• 06-09-2018 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
• 10-09-2018 10.00 - 14.00 Werkbezoek Emissieloze busvloot
• 11-09-2018 13.30 - 13.45 Petitie 'Bomen langs N-wegen moeten blijven'
• 13-09-2018 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
• 20-09-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• 20-09-2018 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Openbaar vervoer, ovchipkaart en taxi
• 26-09-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 9 oktober
EU-signalering wordt verspreid onder de leden
• 27-09-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
• 03-10-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• 11-10-2018 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuen Transportraad d.d. 29-30 oktober
EU-signalering wordt verspreid onder de leden
• 17-10-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
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37.

Agendapunt:
Noot:

Nog te plannen plenaire activiteiten
1. Wetgeving
• 34903 Incidentele suppletoire begroting Klimaat enveloppe regeerakkoord
(als hamerstuk)
• 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
• 34675 Wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten
Plenaire behandeling op korte termijn verzocht (inclusief staatssecretaris
SZW), maar na ontvangst nadere informatie over uitvoering diverse
moties.
• 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
2. Debatten
• Debat over nucleaire veiligheid
Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden van 1 februari 2018
• 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 en voortgang
Lelystad Airport
Aangevraagd door het lid Bruins (CU) in de regeling van werkzaamheden
van 26 juni 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 het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen
heeft uitgevoerd
Aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA) 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
• 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 de staat van onderhoud van wegen en bruggen
Aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA) in de regeling van
werkzaamheden van 11 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
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4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag
Schriftelijk Overleg (VSO))
• VAO MIRT met als eerste spreker het lid Van Aalst (PVV)
NB: de IW-begrotingsbehandeling is voorzien in de week van 6
november 2018.

Rondvraag
38.

Agendapunt:

Begroting en programma- en datumvoorstel voor het door Van Aalst
(PVV) voorgestelde Werkbezoek Eurostar en Spoorwegpolitie Londen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 21 juni 2018
Stafnotitie - Werkbezoek Eurostar en Spoorwegpolitie Londen - 2018Z12071
Er wordt een inventarisatie uitgezet voor een datum (vertrek in de namiddag en
terugkomst op de volgende avond). Het programma wordt in overleg met de
leden Van Aalst (PVV) en Kröger (GroenLinks) verbreed.
De volgende leden hebben zich aangemeld voor deelname: Ziengs (VVD), Van
Aalst (PVV), Jetten (D66), Kröger (GroenLinks), Laçin (SP) en Gijs van Dijk
(PvdA).
De commissie heeft ingestemd met de begroting.
De commissie heeft ingestemd met het globale programma. Het programma
wordt nader uitgewerkt in overleg met de leden Van Aalst (PVV) en Kroger
(Groenlinks).

Besluit:

Noot:

Besluit:
Besluit:

Overig (besloten)
39.

Agendapunt:

Programmavoorstel ontbijtbijeenkomst Emissieloos rijden per 2030 (6
september 2018, 9-11 uur, onderdeel van de Jaarplanning versterking
kennispositie)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 7 juni 2018
Stafnotitie - Concept opzet ontbijtsessie duurzaam vervoer - 2018Z10800
De commissie heeft ingestemd met het programmavoorstel.
Een voorbereidingsgroep bestaande uit initiatiefnemer Sienot (D66) en de
leden Von Martels (CDA) en Kröger (GroenLinks) hebben dit programmavoorstel
gezamenlijk uitgewerkt.

Besluit:
Noot:

Griffier:

M.Y. Israel

Activiteitnummer:

2017A03484
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