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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Verzoek van de organisatie van Duurzame Dinsdag om de Oude Zaal
beschikbaar te stellen voor Duurzame Dinsdag 2019 (op 3 september)

Zaak:

Brief derden - Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) te Den
Haag - 26 februari 2019
Verzoek IVN om faciliteren van Duurzame Dinsdag 2019 in de Oude Zaal d.d. 3
september 2019 - 2019Z03873
Toestemming verlenen om de Oude Zaal en omliggende ruimtes op 3
september 2019 te gebruiken voor dit jaarlijkse evenement.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Uitnodiging van BAM voor een werkbezoek aan de emissieverlagende
asfaltcentrale in Bergen op Zoom op maandag 20 mei 2019 van 13.00
tot 17.00 uur

Zaak:

Brief derden - BAM Infra asfalt te Culemborg - 6 maart 2019
Uitnodiging BAM Infra asfalt voor werkbezoek - 2019Z04301
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

Wet- en regelgeving

4.

Agendapunt:

Wetsvoorstel aansprakelijkheid wrakopruiming

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 29 oktober 2018
Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 8 van het Burgerlijk
Wetboek BES en de Wet bestrijding maritieme ongevallen in verband met de
schrapping van de beperking van aansprakelijkheid voor vorderingen inzake
wrakopruiming - 35061
Als hamerstuk aanmelden voor plenaire behandeling.
J&V

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

5.

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en
Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 februari 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35061-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet luchtvaart voorvallen burgerluchtvaart

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 25 juni 2018
Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr.
376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het
melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot
wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de
Raad en tot intrekking van Richtlijn nr. 2003/42/EG van het Europees
Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 en (EG) nr.
1330/2007 van de Commissie (PbEU 2014, L 122) - 34979
Als hamerstuk aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

6.

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en
Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 8 maart 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 34979-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Ontwerp-Besluit maatregelen kleine kunststof drankflessen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 4 maart 2019
Ontwerp-besluit maatregelen kleine kunststof drankflessen - 30872-226
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 28 maart 2019.
Het ontwerpbesluit behelst het opnemen van een recyclingdoelstelling voor
kleine kunststof flessen en het aanpassen van de artikelen over statiegeld op
drankverpakkingen. De voorlegging van dit ontwerpbesluit geschiedt in het
kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure artikel 21.6, vierde
lid, van de Wet milieubeheer, en biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot en
met 1 april 2019 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 in het voorjaar van 2021.
De staatssecretaris verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat
de Kamerbehandeling is afgerond.

Besluit:
Noot:

Besluit:
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7.

Agendapunt:

Besluit tot wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en
binnenvaart

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 februari 2019
Besluit tot wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart 25868-22
Voor kennisgeving aangenomen.
Het ontwerpbesluit behelst de implementatie van internationale afspraken en
het herstellen van een aantal ommissies. De voorlegging van dit ontwerpbesluit
geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure
(artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer), die de Kamer de
mogelijkheid biedt het ontwerpbesluit tot en met 22 maart 2019 in behandeling
te nemen. De beoogde inwerkingtredingsdatum voor het ontwerpbesluit is 1 juli
2019.

Besluit:
Noot:

8.

Agendapunt:

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
de Republiek Angola; ‘s-Gravenhage, 29 oktober 2018

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 8 maart 2019
Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Republiek Angola; ‘s-Gravenhage, 29 oktober 2018 - 35158-1
Voor kennisgeving aangenomen.
Met deze brief wordt een recentelijk tot stand gekomen verdrag ter
stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 5, eerste
lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele
wens om het verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te
leggen kan uiterlijk op 6 april 2019 door de Kamer of door ten minste dertig
leden van de Kamer te kennen worden gegeven.
BuZa

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Algemeen
9.

Agendapunt:

Voornaamste budgettaire mutaties begrotingen Infrastructuur en
Waterstaat sinds de tweede suppletoire begroting 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 februari 2019
Voornaamste budgettaire mutaties begrotingen Infrastructuur en Waterstaat
sinds de tweede suppletoire begroting 2018 - 35000-XII-75
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en
Waterstaat op 27 juni 2019.

Besluit:

Infrastructuur en mobiliteit
10.

Agendapunt:

Ontwerp Structuurvisie A67

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 februari 2019
Ontwerp Structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken - 35147-1
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 27 maart 2019.

Besluit:
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11.

12.

Agendapunt:

Derde Rapportage Rijkswegennet 2018

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 februari 2019
3e Rapportage Rijkswegennet 2018 - 35000-A-85
Agenderen voor het algemeen overleg MIRT op 13 juni 2019.

Agendapunt:

Planning helmplicht snorfiets

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 februari 2019
Planning ontwerpbesluit helmplicht snorfiets - 29398-671
Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 12 juni 2019.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Het verbeteren van de effectiviteit van terugroepacties voor
vervuilende auto’s

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 februari 2019
Het verbeteren van de effectiviteit van terugroepacties voor onder andere
vervuilende auto’s - 31209-221
Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 12 juni 2019.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Voortgang levering door Kiwa van werkplaatskaarten voor de digitale
tachograaf

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 5 maart 2019
Voortgang levering werkplaatskaarten Kiwa - 35000-XII-76
Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 12 juni 2019.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Herziening toelatingskader bijzondere bromfietsen en definitieve
intrekking toelatingsbesluit Stint

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 februari 2019
Herziening toelatingskader bijzondere bromfietsen - 29398-674
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 19 maart 2019.

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 5 februari 2019
Toelating Stint tot de openbare weg definitief ingetrokken - 29398-660
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 19 maart 2019.
• Tijdens de procedurevergadering van 20 februari jl. is besloten deze brief
aan te houden en te behandelen in samenhang met de herziening van het
toelatingskader bijzondere bromfietsen.
• De commissie beoogt in dit dossier op korte termijn duidelijkheid te
verschaffen.
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16.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage van het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 7 maart 2019
Voortgangsrapportage van het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB)
over de tweede helft van 2018 - 23645-687
Agenderen voor het algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi op 21 maart
2019.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Advies ACM over regulering van ov-betaalmarkt

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 7 maart 2019
Advies ACM over regulering OV Betaalmarkt - 23645-686
Agenderen voor het algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi op 21 maart
2019.

Besluit:

18.

19.

Agendapunt:

Incidentenonderzoeken rangeerterrein Kijfhoek

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 21 februari 2019
Incidentenonderzoeken Kijfhoek 15 juni en 15 juli 2018 - 29893-237
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 4 april 2019.

Agendapunt:

Stand van zaken inzake wetsvoorstel differentiatie parkeertarieven

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 28 februari 2019
Stand van zaken inzake wetsvoorstel differentiatie parkeertarieven - 30175-329
Agenderen voor het algemeen overleg Duurzaam vervoer op 14 mei 2019.
BiZa, EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Antwoorden commissievragen over de wijziging van het
Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit brandstoffen
luchtverontreiniging in verband met invoering E10-benzine

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 28 januari 2019
Voordracht wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit brandstoffen
luchtverontreiniging in verband met invoering E10-benzine - 29383-313
Als VSO aanmelden voor plenaire behandeling op korte termijn met als eerste
spreker het lid Von Martels (CDA).

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 4 maart 2019
Antwoorden op vragen commissie over de voordracht wijziging
Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in
verband met invoering E10-benzine - 29383-315
Betrekken bij het aan te vragen VSO over de invoering van E10-benzine.
NB: In de loop van 13 maart hebben alle sprekers voor dit VSO
zich teruggetrokken. Tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 maart
is het VSO inzake de invoering van E10-benzine (29383, nr. 315) om die reden
afgevoerd van de agenda.
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21.

Agendapunt:

Beantwoording feitelijke vragen commissie d.d. 12 december 2018 over
Schiphol

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 februari 2019
Beantwoording vragen commissie over Schiphol Gebruiksprognose 2019
(Kamerstuk 29665-349) en reactie op verzoek commissie over het tijdstip
waarop zij de MER Schiphol kan verwachten en over het beoogde tijdpad voor
invoering van het NNHS incl. de duur van het anticiperend handhaven
(Kamerstuk 29665-350) - 29665-354
Agenderen voor het nog te plannen plenaire debat over de
milieueffectrapportage van Schiphol.
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 25 april 2019.

Besluit:
Besluit:

22.

Agendapunt:

Appreciatie van de in opdracht van Schiphol uitgevoerde Technical
Challenge op het concept-MER Schiphol

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 februari 2019
Appreciatie van de in opdracht van Schiphol uitgevoerde Technical Challenge op
het concept-MER Schiphol - 29665-355
Agenderen voor het nog te plannen plenaire debat over de
milieueffectrapportage van Schiphol.
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 25 april 2019.

Agendapunt:

Vijf studies luchtvaart

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 5 maart 2019
Vijf studies luchtvaart - 31936-581
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 25 april 2019.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 26 maart
2019.

Besluit:

23.

Besluit:
Besluit:

24.

Agendapunt:

Memorandum of Understanding Teuge

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 februari 2019
Memorandum of Understanding Teuge - 31936-578
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 25 april 2019.

Besluit:

25.

26.

Agendapunt:

Overgangsperiode afbouw anticiperend handhaven baanlengte
Maastricht Aachen Airport

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 7 maart 2019
Overgangsperiode afbouw anticiperend handhaven baanlengte Maastricht
Aachen Airport - 31936-582
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 25 april 2019.

Agendapunt:

Bediening sluizen en bruggen Afsluitdijk

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 31 januari 2019
Bediening sluizen en bruggen Afsluitdijk - 35000-A-83
Agenderen voor het algemeen overleg Onderhoud wegen en bruggen op 4 juni

Besluit:
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2019.

27.

Agendapunt:

Reactie op motie van de leden Von Martels en Amhaouch over de
risico's van cyberaanvallen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 februari 2019
Reactie op motie van de leden Von Martels en Amhaouch over de risico's van
cyberaanvallen (Kamerstuk 34775-XII-28) - 35000-XII-74
Agenderen voor het algemeen overleg Onderhoud wegen en bruggen op 4 juni
2019.

Besluit:

Water en milieu
28.

Agendapunt:

Plastic Pact NL

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 20 februari 2019
Plastic Pact NL - 32852-77
Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie op 11 april 2019.
EU

Agendapunt:

Afval uit kunstgrasvelden

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 20 februari 2019
Afval uit kunstgrasvelden - 30872-225
Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie op 11 april 2019

Agendapunt:

Stand van zaken containers MSC Zoe

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 februari 2019
Stand van zaken containers MSC Zoe - 29684-166
Agenderen voor het plenaire debat over vervuiling van de Waddenzee als
gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip.

Besluit:

29.

30.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Raan over zeespiegelstijging

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 5 maart 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 14 juni 2018, over zeespiegelstijging - 2019Z04163
Agenderen voor het algemeen overleg Water op 20 juni 2019.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Uitstel beantwoording verzoek commissie n.a.v. de beleidsdoorlichting
artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 4 maart 2019
Uitstel beantwoording verzoek commissie n.a.v. de beleidsdoorlichting artikel
22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's - 32861-44
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

7

Europa
33.

Agendapunt:

Informatie over REACH-registratiedossiers

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 4 maart 2019
Informatie over REACH-registratiedossiers - 28089-121
Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad op 19 juni 2019.

Besluit:

34.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over raadpleging inzake 'Revising the
rules for free allocation in the EU emissions trading system'

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 5
februari 2019
Reactie op verzoek commissie over raadpleging inzake 'Revising the rules for
free allocation in the EU emissions trading system' - 32813-282
Voor kennisgeving aangenomen.
Op het verzoek van de commissie EZK om de conceptkabinetsreactie op de EUraadpleging inzake de herziening van de regels voor vrije toewijzing van
rechten in het emissiehandelssysteem, meldt de minister EZK dat hij geen
reactie zal sturen op deze raadpleging van de Europese Commissie,
omdat Nederland reeds inbreng heeft geleverd via de 'expert group on climate
change policy'. Voorts herhaalt hij kort de Nederlandse inzet om de toewijzing
van emissierechten zo dynamisch mogelijk te maken, zoals verwoord in zijn
eerdere brief van 11 juni 2018 (Kamerstuk 32813, nr. 191). De commissie EZK
heeft tijdens haar procedurevergadering van 19 februari jl. besloten deze brief
aan de commissie IenW over te dragen.

Besluit:
Noot:

35.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 4de kwartaal 2018

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 21 januari 2019
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 4de kwartaal 2018 - 21109237
Voor kennisgeving aangenomen.
De minister van Buitenlandse Zaken geeft een periodiek overzicht van de stand
van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en
regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2018. Voor het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betekent dit één ingebrekestelling:
• De ingebrekestelling betreft een niet tijdige implementatie van de Richtlijn
2014/45/EU (periodieke technische controle van motorvoertuigen en
aanhangwagens, en trekkerkenteken). De Europese Commissie heeft Nederland
hiervoor op 17 juli 2017 in gebreke gesteld. Op korte termijn zal de minister
van Infrastructuur en Waterstaat een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer
aanbieden waarin dit alsnog wordt geregeld.
BuZa

Agendapunt:

Eindverslag EU- rapporteur clean mobility

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.F. Sienot (D66) - 7 maart
2019
Eindverslag EU- rapporteur clean mobility - 2019Z04471
Het eindverslag van de EU-rapporteur Clean Mobility is vastgesteld. Onder
dankzegging wordt het rapporteurschap beëindigd.
Het verslag van de rapporteur betrekken bij het algemeen overleg Milieuraad op
19 juni 2019.
Organiseren van een rondetafelgesprek over de vraag hoe Nederland kansen
kan benutten in de energietransitie in het transport; enerzijds in de wereldwijd
groeiende batterijenmarkt, en anderzijds op het gebied van waterstof.
Het continueren van het halfjaarlijkse algemeen overleg over duurzaam
vervoer.

Besluit:
Noot:

36.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

Besluit:
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Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

De beide bewindspersoon verzoeken om in de verslagen van de Milieu- en
Transportraad nadrukkelijker duiding te geven aan de uitkomst van de
onderhandelingen met het Europees Parlement over door de Kamer
aangemerkte prioritaire EU-dossiers.
Dit is conform de afspraken die de commissie Europese Zaken namens de
Kamer met de minister van Buitenlandse Zaken heeft gemaakt tijdens het
algemeen overleg EU-informatievoorziening van 20 mei 2015.
EU, EZK

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
37.

Agendapunt:

Beantwoording commissievragen over voortgang vrachtwagenheffing

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 januari 2019
Voortgang vrachtwagenheffing - 31305-272
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Vrachtwagenheffing op 6 maart
2019.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

38.

39.

Agendapunt:

Reactie op verzoek inzake overzicht schaalgrootte problemen met
verontreinigde grond

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 19 februari 2019
Reactie op verzoek commissie inzake overzicht schaalgrootte problemen in
verschillende gemeenten met verontreinigde grond - 30015-57
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Leefomgeving op 7 maart 2019.

Agendapunt:

Preventie milieubelastende stoffen autobanden en rubbergranulaat

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 19 februari 2019
Preventie milieubelastende stoffen autobanden en rubbergranulaat - 30234-209
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Leefomgeving op 7 maart 2019.
VWS

Agendapunt:

Plan van aanpak controle roetfilters

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 20 februari 2019
Plan van aanpak controle roetfilters - 30175-328
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Leefomgeving op 7 maart 2019.

Besluit:

40.

Besluit:
41.

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 februari 2019
Beantwoording vragen commissie over voortgang vrachtwagenheffing - 31305273
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Vrachtwagenheffing op 6 maart
2019.

Agendapunt:

Stand van zaken inzake het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
(CBR)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 februari 2019
Stand van zaken inzake de situatie bij het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) - 29398-673
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg CBR op 12 maart 2019.

Besluit:

9

Overzichten activiteiten op IenW-gebied
42.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces
12-03-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Uitvoeringsprogramma
Circulaire economie 2019 - 2023 *
12-03-2019 18.00 - 21.00 Algemeen overleg CBR
13-03-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad
d.d. 26 - 27 maart 2019*
13-03-2019 16.00 - 17.00 Gesprek Plastics (Franse Kamerleden)
21-03-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
26-03-2019 13.30 - 13.45 Petitie Behoud van spoorcapaciteit voor de regio
27-03-2019 14.00 - 15.00 Technische briefing PBL-studie 'Circulaire economie
in kaart'
28-03-2019 13.00 - 16.00 Technische briefing en rondetafelgesprek HSL-Zuid
03-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
04-04-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoor
04-04-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Duurzame luchtvaart
11-04-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
15-04-2019 10.00 - 15.15 Werkbezoek Flevoland (Lelystad Airport, maritiem
cluster Urk en NLR)
De leden Aukje de Vries (VVD), Lodders (VVD), Van Aalst (PVV),
Amhaouch (CDA), Von Martels (CDA), Kröger (GL), Laçin (SP), Gijs van
Dijk (PvdA), Dik-Faber (CU), Van Brenk (50PLUS) en Baudet
(FvD) hebben zich aangemeld voor dit werkbezoek.
25-04-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart
09-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad
d.d. 20 - 21 mei 2019*
14-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
22-05-2019 13.30 - 15.00 Technische briefing Toezicht en handhaving
22-05-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 6 juni 2019*
28-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving
29-05-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Maritiem
04-06-2019 18.00 - 21.00 Algemeen overleg Onderhoud wegen en bruggen
05-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
06-06-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
12-06-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
13-06-2019 13.00 - 18.00 Algemeen overleg MIRT
19-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 26 juni 2019*
20-06-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water*
20-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
26-06-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Wadden
27-06-2019 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en
Waterstaat*
01-07-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota’s “Droge voeten” en
“Veen red je niet alleen” van de Leden Bromet en De Groot
* Ten behoeve van deze activiteit zal een
stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor
gebruik door fracties.

43.

Agendapunt:
Noot:

Nog te plannen plenaire activiteiten
Debatten
7. 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
36. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van
27 november 2018
46. Debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van
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291 containers door een vrachtschip *
Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden van 15 januari 2019
66. Debat over de quickscan luchthaven in zee
Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van
12 februari 2019
* Aan de plenaire Griffie wordt de wens van de commissie kenbaar gemaakt
het debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van
291 containers door een vrachtschip kort na het rondetafelgesprek over dit
onderwerp op 10 april te voeren.
Dertigledendebatten
1. Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van
22 maart 2018
22. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5
juli 2018
40. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden
van 30 oktober 2018
59. Dertigledendebat over de veiligheid van het vliegverkeer
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden
van 15 januari 2019
60. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het
spoornetwerk
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 15 januari 2019
63. Dertigledendebat over achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat
Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van
werkzaamheden van 17 januari 2019
68. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing
voor vrachtwagens
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 24 januari 2019
85. Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van
12 februari 2019
88. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in
geval van een verdere stijging van de zeespiegel
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden 12 februari 2019
95. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden 5 maart 2019
NB: enkele dertigledendebatten aangevraagd door de leden Laçin (SP), Kröger
(GL) en Teunissen (PvdD) zijn ingetrokken.
VAO's
VAO Leefomgeving aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VAO CBR aangevraagd door het lid Laçin (SP)
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44.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering
1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134(R1972)
Op 03-02-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-112017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
3. Wijziging van de Wet luchtvaart voorvallen burgerluchtvaart, ingediend op
25-06-2018, 34979
Op 13-03-2019 als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling.
4. Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 05-10-2018, 35054
Op 06-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
5. Wetsvoorstel aansprakelijkheid wrakopruiming, ingediend op 29-10-2018,
35061
Op 13-03-2019 als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling.
6. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale
burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
Op 24-01-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
7. Wijziging Scheepvaartverkeerswet i.v.m. EU-implementatie voor verwerking
van persoonsgegevens, ingediend op 15-01-2019, 35121
Op 07-02-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden

Rondvraag
45.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) om een reactie van de
staatssecretaris op het bericht dat Engie uitgaat van een sluiting van
Tihange 3 in 2045, te ontvangen voor het AO Nucleaire veiligheid

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.P. Wassenberg
(PvdD) - 6 maart 2019
Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) om een reactie van de staatssecretaris
op het bericht dat Engie uitgaat van een sluiting van Tihange 3 in 2045, te
ontvangen voor het AO Nucleaire veiligheid - 2019Z04338
Conform voorstel.
Het bericht is te raadplegen via deze link.

Besluit:
Noot:

46.

Agendapunt:

Verzoek vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat om twee
leden vanuit de commissie Infrastructuur en Waterstaat af te vaardigen
voor de voorbereidingsgroep voor het rondetafelgesprek
Mobiliteitstafel dat op 17 april plaatsheeft van 10.00 tot 14.00 uur.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, J. Rijkers - 7 maart
2019
Verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat om twee
leden vanuit de commissie Infrastructuur en Waterstaat af te vaardigen voor de
voorbereidingsgroep voor het rondetafelgesprek Mobiliteitstafel dat op 17 april
plaatsheeft tussen 10.00 en 14.00 uur. - 2019Z04468
De leden Schonis (D66) en Kröger (GroenLinks) melden zich aan.
EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):
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47.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om een reactie van de minister op
het bericht dat de milieubeweging opstapt uit de onderhandelingen
voor een klimaatakkoord voor de luchtvaart

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Raan (PvdD) 14 maart 2019
Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om een reactie van de minister op het
bericht dat de milieubeweging opstapt uit de onderhandelingen voor een
klimaatakkoord voor de luchtvaart - 2019Z05078
Conform voorstel.

Besluit:

48.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om alle onderzoeken van de NS
inzake grondverkoop sinds 1995 te ontvangen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.R. van Aalst (PVV)
- 11 maart 2019
Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om alle onderzoeken van de NS inzake
grondverkoop sinds 1995 te ontvangen - 2019Z04715
De leden Van Aalst (PVV) en Laçin (SP) vormen een voorbereidingsgroep die
een nader gespecificeerd voorstel zal uitwerken voor de volgende
procedurevergadering.

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

49.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Laçin (SP) om de staatssecretaris een reactie te
vragen op het artikel 'Uber-chauffeurs op barricaden tegen Uber',
gepubliceerd in de Telegraaf d.d. 12 maart 2019

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C. Laçin (SP) - 13
maart 2019
Voorstel van het lid Laçin (SP) om de staatssecretaris een reactie te vragen op
het artikel 'Uber-chauffeurs op barricaden tegen Uber', gepubliceerd in de
Telegraaf d.d. 12 maart 2019 - 2019Z04928
Conform voorstel.
SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

50.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 maart 2019
Reactie op herhaald verzoek commissie inzake NS-onderzoeksrapporten
grondverkoop - 29984-825
De minister verzoeken om de tijdelijkheid van de vertrouwelijke
terinzagelegging toe te lichten.
FIN

Agendapunt:

Verzoek van het lid Kröger (GL) om een reactie incl. toelichting op het
bericht dat de Nederlandse wet op de milieueffectrapportage niet zou
voldoen aan de Europese eisen daarvoor alsmede om de stukken van de
Europese Commissie waarin haar bezwaren worden uiteengezet

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger
(GroenLinks) - 14 maart 2019
Verzoek van het lid Kröger (GL) om een reactie op het bericht dat de
Nederlandse wet op de milieueffectrapportage niet zou voldoen aan de
Europese eisen daarvoor - 2019Z05088
Conform voorstel.

Besluit:

Overig (besloten)

13

51.

Agendapunt:

Programmavoorstel van het lid Kröger (GL) voor rondetafelgesprek
over de afhandeling van de containerramp MSC Zoe (zie stafnotitie) op
woensdag 10 april 13.00 - 16.00

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger
(GroenLinks) - 8 maart 2019
Programmavoorstel van het lid Kröger (GL) voor rondetafelgesprek over de
afhandeling van de containerramp MSC Zoe (zie stafnotitie) op woensdag 10
april 13.00 - 16.00 - 2019Z04538
Het onderstaande programma wordt vastgesteld. Wijzigingen in dit kader
worden bijgehouden op de website van de Tweede Kamer op de pagina met
informatie over dit rondetafelgesprek.

Besluit:

Noot:

Blok 1:
Bestuurders
•
•
•
•

Ferd Crone - Veiligheidsregio Fryslân – burgemeester Leeuwarden
Bert Wassink - Voorzitter Samenwerkingsverband De Waddeneilanden –
burgemeester Terschelling
Klaas Kielstra – Gedeputeerde Provincie Friesland
Michele Blom - Rijkwaterstaat

Blok 2:
Natuur/milieu/omgeving
• Ellen Kuipers - Waddenvereniging
• Arjen Kok - Natuurmonumenten
• Vertegenwoordiger Stichting Noordzee
• Vertegenwoordiger vissers Lauwersoog
• Onderzoeker van de RUG

Besluit:

52.

Blok 3:
Maritiem
• Kustwacht/Marine
• MARIN (Maritime Research Institute Nederland)
• Inspectie Leefomgeving en Transport
• Niels van de Minkelis - KVNR
• Vertegenwoordiger haven/sjorders
De leden Aukje de Vries (VVD), Schonis (D66), Von Martels (CDA), Laçin (SP),
Kröger (GL) en Wassenberg (PvdD) melden zich aan voor deelname aan dit
rondetafelgesprek.

Agendapunt:

Programmavoorstel Van Raan (PvdD) voor rondetafelgesprek
Vliegveiligheid en vogelaanvaringen d.d. 27 maart 2019 van 15.00 tot
17.00 uur

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Raan (PvdD) 11 maart 2019
Voorstel Van Raan (PvdD) voor RTG Vliegveiligheid en vogelaanvaringen 2019Z04679
Het onderstaande programma wordt vastgesteld. Wijzigingen in dit kader
worden bijgehouden op de website van de Tweede Kamer op de pagina met
informatie over dit rondetafelgesprek.
Blok 1: inschatting risico’s
• Kees de Pater (Vogelbescherming)
• Berend Voslamber (Sovon)
• Theunis Piersma (Hoogleraar trekvogelecologie, RUG)
• Rob Lensink (Bureau Waardenburg)
• Luit Buurma (expert vogelaanvaringen)
• Frits Bloemendaal (Onderzoeksraad voor Veiligheid)

Besluit:

Noot:

Blok 2: oplossingsrichtingen
• Bart Ebbinge (WUR / Alterra / Geese.org / co-auteur rapport ‘Hoe het risico
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Besluit:

op aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen op Schiphol geminimaliseerd
kan worden’, 2007)
• Diederik van Liere (CABWIM: expert in oplossingen voor problemen die in
het wild levende dieren veroorzaken zonder dieren te doden)
• Nico Nijenhuis: (Clear Flight Solutions, bird control systemen)
• Hans van Gasteren (Koninklijke Luchtmacht, bureau natuur)
• Judy Shamoun-Baranes (UvA Bird Tracking System)
De leden Paternotte (D66), Kröger (GL), Laçin (SP) en Van Raan (PvdD) hebben
zich aangemeld voor dit rondetafelgesprek.

Griffier:

M.Y. Israel

Activiteitnummer:

2018A03987
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