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Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Van het lid Lodders (VVD) is, mede namens het lid Von Martels (CDA), een verzoek ontvangen inzake
de behandeling van de brieven van het kabinet met de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en de
Stand van zaken met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de
landbouw. Het betreft de volgende verzoeken:
1. De Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 (Kamerstuk 27 858, nr. 449) van de agenda voor
het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen van woensdag 24 april a.s. afhalen. (Nb.
Deze brief is recent ontvangen, maar stond al geruime tijd als “Nog te ontvangen” op de
agenda van het AO).
2. Een feitelijke vragenronde houden over de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030, met een
inbrengdatum in de eerste week na het meireces.
3. Een feitelijke vragenronde houden over de Stand van zaken met betrekking tot het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw (Kamerstuk 27 858, nr. 448), met een
inbrengdatum in de eerste week na het meireces. (Nb. Deze brief is niet geagendeerd voor
het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen van 24 april a.s.)
Aangezien het algemeen overleg volgende week plaatsvindt, wordt u verzocht uiterlijk morgen,
vrijdag 19 april 2019 om 13.00 uur middels een allen beantwoorden op deze e-mail door te geven of
u kunt instemmen met deze drie voorstellen. Spoedig daarna zal ik u informeren of deze voorstellen
zijn aangenomen.*
Met vriendelijke groet,
Fyke Goorden
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Tweede Kamer der Staten-Generaal

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs
schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel
eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als
ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde
lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute
Kamermeerderheid wordt gesteund.

Van: Lodders H.
Verzonden: woensdag 17 april 2019 20:16
Aan: Commissie LNV
CC: Martels von M.
Onderwerp: Verzoek

Dag,
De commissie heeft de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 ontvangen en stand van zaken
gewasbescherming buiten de landbouw met twee achtergrond documenten. Dit zijn omvangrijke
documenten. Mede namens het lid Von Martels wil ik graag via een emailprocedure verzoeken tot
een feitelijke vragenronde over deze documenten.
Groet Helma Lodders

W.J.H. (Helma) Lodders
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal VVD fractie

