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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Verzoek Stichting De Noordzee tot aanbieding petitie m.b.t. afval d.d. 7
oktober 2014

Zaak:

Brief derden - Stichting De Noordzee te Utrecht - 19 september 2014
Verzoek Stichting De Noordzee tot aanbieding petitie m.b.t. afval d.d. 7 oktober
2014 - 2014Z16542
De commissie zal (opnieuw) een petitie van Stichting De Noordzee in ontvangst
nemen, voorafgaand aan de tweede termijn algemeen overleg Grondstoffen en
afval d.d. 9 oktober 2014.
De commissie heeft eerder, voorafgaand aan de eerste termijn algemeen
overleg Grondstoffen en afval van 18 juni jl., een petitie van Stichting De
Noordzee in ontvangst genomen.

Besluit:

Noot:

Wetgeving

3.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de
invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem
van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het
openbaar vervoer

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24
september 2014
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van
delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen,
betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer - 34042
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 4 november 2014 te 12.00 uur.
Het wetgevingsrapport wordt uiterlijk op 28 oktober 2014 onder de leden
verspreid.

Besluit:
Noot:

4.

Agendapunt:

Aanbieding ontwerp-besluit tot wijziging van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (uitbreiding mogelijkheid
milieuzones en enkele technische aanpassingen)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 15 september 2014
Aanbieding ontwerp-besluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 (uitbreiding mogelijkheid milieuzones en enkele
technische aanpassingen) - 29398-417
Agenderen voor algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d. 9
oktober.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Republiek Mauritius

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 16
september 2014
Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek
Mauritius - 34030-1
Voor kennisgeving aangenomen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdrag ter stilzwijgende
goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 2, eerste lid en artikel
5, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen.

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

6.

De eventuele wens om het verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de
Kamer voor te leggen kan uiterlijk op 16 oktober 2014 door de Kamer of door
ten minste dertig leden te kennen worden gegeven.
BuZa

Agendapunt:

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen betreffende ECEreglementen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 16
september 2014
Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen betreffende ECEreglementen - 23908-(R1519)-117
Voor kennisgeving aangenomen.
Dit voornemen wordt aan de Kamers voorgelegd op grond van artikel 8 van de
Rijkswet goedkeuring verdragen. De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke
goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens
één van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan
wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op
16 oktober 2014.
BuZa

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

2

7.

Agendapunt:

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Drinkwaterbesluit met
het oog op verduidelijking van de certificeringsplicht voor legionellabeheersmaatregelen en tot wijziging van het Besluit gebruik
meststoffen in verband met de Wet taken meteorologie en seismologie

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 15 september 2014
Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Drinkwaterbesluit met het oog
op verduidelijking van de certificeringsplicht voor legionellabeheersmaatregelen en tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen in
verband met de Wet taken meteorologie en seismologie - 27625-327
Voor kennisgeving aangenomen.
Het betreft mineure wijzigingen. Concreet gaat het om: 1. de introductie van
overgangsrecht ten aanzien van de certificeringplicht voor beheersystemen voor
legionellapreventie en 2. wijziging van een verwijzing naar het algemeen
weerbericht, verband houdende met het thans bij de Kamer in behandeling
zijnde wetsvoorstel 33802 Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van
meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie).

Besluit:
Noot:

8.

Agendapunt:

Besluit tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en
Besluit brandstoffen luchtverontreiniging

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 26 september 2014
Besluit tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en Besluit
brandstoffen luchtverontreiniging - 2014Z16677
Voor kennisgeving aangenomen.
Het betreft hier een "nahangprocedure"; de Kamer heeft het ontwerpbesluit in
de voorhangfase behandeld in het algemeen overleg Milieuraad d.d. 3 juni
2014. Nadien heeft de Raad van State advies van puur redactionele aard
uitgebracht. Na vaststelling door de regering is het besluit gepubliceerd in het
Staatsblad en daarmee kenbaar voor die bedrijven en organisaties op wie het
besluit zich richt.

Besluit:
Noot:

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
procedure 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer. Een algemene maatregel
van bestuur als bedoeld in het vierde lid wordt, nadat hij is vastgesteld,
toegezonden aan de beide kamers der Staten-Generaal. Hij treedt niet eerder in
werking dan vier weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij
is geplaatst. Een krachtens artikel 5.1, eerste lid, vastgestelde algemene
maatregel van bestuur treedt in werking op een tijdstip dat, nadat vier weken
na de toezending ervan aan de beide kamers der Staten-Generaal zijn
verstreken, bij koninklijk besluit wordt vastgesteld, tenzij binnen die termijn
door of namens een der kamers der Staten-Generaal of door ten minste een
vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te
kennen wordt gegeven dat het in de algemene maatregel van bestuur
geregelde onderwerp bij wet wordt geregeld. In datgeval wordt een daartoe
strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend en wordt de
algemene maatregel van bestuur onverwijld ingetrokken.

Algemeen
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9.

Agendapunt:

Aanbieding werkprogramma van de Raad voor de leefomgeving en
infrastructuur (Rli) voor de periode 2015-2016

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 16 september 2014
Aanbieding werkprogramma van de Raad voor de leefomgeving en
infrastructuur (Rli) voor de periode 2015-2016 - 33411-3
Voor kennisgeving aangenomen.
WR, EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):

Mobiliteit/Transport
10.

Agendapunt:

Toestemming voor technische briefing door de ACM over
ontwerpconcessie vervoer hoofdrailnet

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 september
2014
Toestemming voor technische briefing door de ACM over ontwerpconcessie
vervoer hoofdrailnet - 2014Z16472
Voor kennisgeving aangenomen.
De technische briefing is op 25 september 2014 gehouden.

Agendapunt:

Evaluatie Zeevaartbeleid

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 18 september 2014
Evaluatie Zeevaartbeleid - 31409-67
Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 13 november 2014.
FIN

Agendapunt:

Ondertekening green deal scheepsafvalketen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 10 september 2014
Ondertekening green deal scheepsafvalketen - 33043-35
Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 13 november 2014.
Tijdens de vorige procedurevergadering heeft de commissie besloten deze brief
te agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Duurzaamheid, met de
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Deze brief is echter afkomstig van
de minister van Infrastructuur en Milieu, dus ligt het meer voor de hand deze
brief met haar te bespreken, tijdens het algemeen overleg Scheepvaart.
EZ

Besluit:

11.

Besluit:

12.

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Infrastructuur
Geen agendapunten
Ruimte
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13.

Agendapunt:

Kabinetsreactie Rli adviezen Toekomst stad en Kwaliteit zonder groei

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 19 september 2014
Kabinetsreactie op twee adviezen van de Raad voor de Leefomgeving en
Infrastructuur: 'De toekomst van de stad' en 'Kwaliteit zonder groei' - 31757-54
Betrokken bij technische briefing door de Raad voor de Leefomgeving en
Infrastructuur d.d. 24 september over de adviezen Toekomst van de stad en
Kwaliteit zonder groei
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ruimtelijke Ordening d.d. 25
september 2014, waarvan alleen de eerste termijn Kamer is afgerond.
Minister verzoeken de vragen zoals die door de Kamer in eerste termijn zijn
gesteld, schriftelijk te beantwoorden, waarna de tweede termijn van het
algemeen overleg op een nader te bepalen datum plaats kan vinden.
BiZa

Besluit:

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en
herstelwet

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 juli 2014
Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet
- 32127-200
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg met als inbrengdatum 8
oktober 2014 te 12.00 uur.
Deze brief is op verzoek van uw commissie aan u overgedragen door de vaste
commissie voor Veiligheid & Justitie. Deze brief was in eerste instantie
geagendeerd voor het algemeen overleg Ruimtelijke Ordening d.d. 25
september 2014 en is van de agenda voor dat AO gehaald in verband met het
feit dat de minister van Veiligheid en Justitie op die datum niet beschikbaar was
(besluit e-mailprocedure d.d. 19 september 2014).
V&J

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Milieu
15.

Agendapunt:

Omgevingshinder door het spoor

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 25 september 2014
Omgevingshinder door het spoor - 29984-531
Geagendeerd voor algemeen overleg Spoor d.d. 5 november 2014.
Geagendeerd voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 6 november 2014

Besluit:
Besluit:

16.

Agendapunt:

Aanbieding van het gezondheidsonderzoek AWACS-vliegbasis
Geilenkirchen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 12 september 2014
Aanbieding van het gezondheidsonderzoek AWACS-vliegbasis Geilenkirchen 33750-XII-98
Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 6 november 2014.
DEF

Besluit:
Volgcommissie(s):
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17.

Agendapunt:
Noot:

VN-Klimaattop New York d.d. 23 september 2014
Besluit: Rapporteur VN-Klimaattop New York d.d. 23 september 2014, het lid
Van Veldhoven (D66), heeft een mondelinge terugkoppeling gegeven van de
VN-Klimaattop. Het schriftelijke verslag van de rapporteur wordt zo spoedig
mogelijk aan de commissie voorgelegd. Met de vaststelling van het
schriftelijke verslag wordt het rapporteurschap formeel beëindigd.

Water
18.

Agendapunt:

Aanbieding Deltaprogramma 2015. Werk aan de delta. De beslissingen
om Nederland veilig en leefbaar te houden

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 16 september 2014
Aanbieding Deltaprogramma 2015. Werk aan de delta. De beslissingen om
Nederland veilig en leefbaar te houden - 34000-J-4
Tijdens de procedurevergadering van 17 september 2014 is reeds besloten dit
stuk te agenderen voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 17 november 2014.
De commissie heeft besloten geen behoefte te hebben aan een
Rondetafelgesprek hierover.
Agenderen voor een gesprek met de Deltacommissaris. Naar een datum voor
het gesprek wordt nog gezocht.
Dit gesprek zou plaats kunnen vinden op woensdag 12 november 2014, ergens
tussen 13.00 en 18.00 uur of op donderdag 13 november 2014, ergens tussen
13.00 en 15.00 uur.

Besluit:
Besluit:
Besluit:
Noot:

19.

Agendapunt:

Deltaprogramma 2015 en het ontwerpplan voor een tussentijdse
wijziging van het Nationaal Waterplan

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 17 september 2014
Deltaprogramma 2015 en het ontwerpplan voor een tussentijdse wijziging van
het Nationaal Waterplan - 31710-33
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 17 november 2014.
De commissie heeft besloten geen behoefte te hebben aan een
Rondetafelgesprek hierover.
Agenderen voor een gesprek met de Deltacommissaris. Naar een datum voor
het gesprek wordt nog gezocht.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

20.

Agendapunt:

Aanbieding Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de
Noordzee 2012-2020, Deel 2 en Nota van Antwoord

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 16 september 2014
Aanbieding Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee
2012-2020, Deel 2 en Nota van Antwoord - 33450-25
Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 15 oktober 2014.
Voor 15 oktober van dit jaar zal door de regering aan de Europese Commissie
over het KRM-Monitoringprogramma worden gerapporteerd.
EZ

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):
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21.

Agendapunt:

Toelichting op de samenhang tussen de veiligheid van de
Oosterschelde- kering, zandhonger van de Oosterschelde en stijging
van de zeespiegel

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 23 september 2014
Toelichting op de samenhang tussen de veiligheid van de Oosterscheldekering, zandhonger van de Oosterschelde en stijging van de zeespiegel 34000-J-5
Agenderen voor wetgevingsoverleg Water d.d. 17 november 2014.

Besluit:

Europa
22.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Transportraad 8 oktober 2014 te Luxemburg

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 18 september 2014
Geannoteerde agenda Transportraad 8 oktober 2014 te Luxemburg - 2150133-500
Reeds geagendeerd voor AO Transportraad d.d. 30 september 2014.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

23.

24.

Agendapunt:

Europese uitvoeringsverordening gepubliceerd over nieuwe
spoorvervoersdiensten voor passagiers

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 19 september 2014
Europese uitvoeringsverordening gepubliceerd over nieuwe
spoorvervoersdiensten voor passagiers - 32376-43
Reeds geagendeerd voor AO Transportraad d.d. 30 september 2014.

Agendapunt:

EU Richtlijn voor maritieme ruimtelijke planning

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 15 september 2014
EU Richtlijn voor maritieme ruimtelijke planning - 33601-10
Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 15 oktober 2014.
EU

Agendapunt:

Consultatie van de Europese Commissie inzake luchtvaartveiligheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 12 september 2014
Consultatie van de Europese Commissie inzake luchtvaartveiligheid - 221121904
Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 november 2014.
DEF, EU

Besluit:

25.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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26.

27.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling gegevensuitwisselingsstructuur (CISE) voor
maritieme bewaking

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12
september 2014
Fiche: Mededeling gegevensuitwisselingsstructuur (CISE) voor maritieme
bewaking - 22112-1905

Besluit:
Volgcommissie(s):

Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 13 november 2014.
DEF, EU

Agendapunt:

EU-pakket Circulaire economie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - EU-adviseur, C.C.B.M. Keulemans - 26 september 2014
EU-stafnotitie - Invulling rapporteurschap Circulaire economie - 2014Z16684
De Commissie stemt in met het voorstel voor invulling van het rapporteurschap
Circulaire economie van het Lid Cegerek (PvdA), zoals beschreven in
voorliggende EU-stafnotitie.
Tijdens het AO Milieuraad d.d. 15 oktober 2014 vindt een eerste bespreking van
uw commissie met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu plaats over
de kabinetsreactie op de onderdelen van het pakket die op uw beleidsterrein
liggen.
EZ, WR, SZW

Agendapunt:

EU-doelen klimaat en energie 2030

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 26 september 2014
EU-doelen klimaat en energie 2030 - 2014Z16698
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg EU Klimaat- en Energiepakket
d.d. 30 september 2014, 19.30 - 22.00 uur, met de staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken, waar ook leden
van de vaste commissie voor Economische Zaken voor zijn uitgenodigd.
EU, EZ

Besluit:

Noot:

28.

Besluit:

Volgcommissie(s):

Overig
29.

Agendapunt:

Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken
tot het Kerstreces

Zaak:

Stafnotitie - griffier, I.B. Sneep - 12 september 2014
Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken tot het
Kerstreces 2014 - 2014Z14034
Ter informatie.
EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
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30.

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.
Dit wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend en zou vóór
16 oktober 2014 in de Tweede Kamer behandeld moeten zijn, opdat het
wetsvoorstel nog vóór het Kerstreces door de Eerste Kamer kan worden
behandeld.
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.
Dit wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
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.
Dertigledendebat over het oordeel van de commissie m.e.r. over het
luchthavenbesluit Lelystad.
Aangevraagd door het lid Hachchi (D66) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 9 september 2014.
4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag
Schriftelijk Overleg (VSO)

VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van
gevaarlijke stoffen over transportroutes (30373, nrs. 50, 53 en 54)
Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)

VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en
herstelwet (negende tranche) (32127, nrs. 197 en 201)
Eerste spreker: het lid Ouwehand (PvdD)

VAO HSL-Zuid/Fyra (AO d.d. 11 september 2014); wordt gepland na
ontvangst van de door de staatssecretaris toegezegde brief over over de
"Geld terug bij vertraging"-regeling, die vóór het algemeen overleg over
de ontwerp-vervoerconcessie van 1 oktober zou moeten komen.
Eerste spreker: het lid De Rouwe (CDA)

31.

Agendapunt:

Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16
september 2014
Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2014 - 2014Z15897
Ter informatie.

Besluit:
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Rondvraag
32.

Agendapunt:

Verzoek van het lid De Boer (VVD) om de staatssecretaris om een brief
te vragen inzake bedrijfsspooraansluitingen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) 24 september 2014
Verzoek van het lid De Boer (VVD) om de staatssecretaris om een brief te
vragen inzake bedrijfsspooraansluitingen - 2014Z16487
De staatssecretaris verzoeken om de Kamer uiterlijk volgende week vrijdag om
een brief te vragen over bedrijfsspooraansluitingen, waarin ze ingaat op de
volgende vragen:

Wat is de stand van zaken van het overleg tussen de staatssecretaris en de
sector over het beheer van de bedrijfsspooraansluitingen?

Om hoeveel kilometer bedrijfsspooraansluiting gaat het, hoeveel bedrijven
zijn hierbij betrokken, wat zijn de spelregels volgens NS en hoe denkt de
staatssecretaris hierover?

Op welke wijze worden de resultaten van de uitvoering van de motieHofstra c.s. (27216-55) bij deze kwestie betrokken?

Wat is de relatie tussen deze kwestie en wetsvoorstel 33904 inzake de
tweede tranche 'Spoor in beweging'? In hoeverre zou de Kamer nog de
mogelijkheid hebben om op deze kwestie invloed uit te oefenen als dit
wetsvoorstel wordt aangenomen?

Besluit:

Noot:

33.

Agendapunt:

Verzoek bewindspersonen inzake planning notaoverleg MIRT en
wetgevingsoverleg Water

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, L. Tijdink - 22
september 2014
Verzoek bewindspersonen inzake planning notaoverleg MIRT en
wetgevingsoverleg Water - 2014Z16277
Het notaoverleg MIRT en het wetgevingsoverleg Water omruilen, zodat het
notaoverleg MIRT op 24 november 2014 plaatsvindt en het wetgevingsoverleg
Water op 17 november 2014. De planning van de feitelijke vragenrondes
voorafgaand aan de beide overleggen eveneens aanpassen. De
bewindspersonen verzoeken om de Kamer uiterlijk op 17 november 2014 te
informeren over de uitkomsten van de eerste vier bestuurlijke overleggen MIRT
en zo spoedig mogelijk daarna over de bestuurlijke overleggen MIRT d.d. 13
november 2014. De beide overleggen zullen beginnen om 10.00 uur in plaats
van 11.00 uur, om op de desbetreffende maandagen meer ruimte te creëren
voor andere wetgevings- of notaoverleggen. Dit in verband met de drukke
agenda in de periode van de begrotingsbehandelingen.

Besluit:

34.

Agendapunt:

Aanbod ACM werkbezoek/gesprek

Zaak:

Brief derden - Autoriteit Consument en Markt (ACM) te Den Haag - 12 juni
2014
Uitnodiging ACM voor werkbezoek - 2014Z10982
De belangstelling voor een werkbezoek of een gesprek met de ACM wordt per
e-mail geïnventariseerd.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Eerste voortgangsrapportage ERTMS en samenwerkingsconvenant
IenM, ProRail en NS

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 30 september 2014
Eerste voortgangsrapportage ERTMS en samenwerkingsconvenant IenM, ProRail
en NS - 33652-28
Agenderen voor algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 20 november
2014.

Besluit:
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Besluit:
Besluit:

Besluit:

Noot:

36.

Het BOR vragen om de BOR-notitie over de voortgangsrapportage uiterlijk op
dinsdag 11 november 2014 naar de commissie te sturen.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 14
oktober 2014 te 12.00 uur en de staatssecretaris verzoeken deze uiterlijk op
dinsdag 4 november 2014 te beantwoorden.
Inventariseren of er voldoende belangstelling is voor een technische briefing
door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, te organiseren op woensdag 8
oktober 2014.
Deze inventarisatie heeft op 1 oktober 2014 plaatsgevonden. De volgende leden
hebben zich voor de briefing, te houden op woensdag 8 oktober 2014 van
16.00-17.00 uur, aangemeld:
1. Remco Dijkstra (VVD, rapporteur)
2. De Boer (VVD)
3. Hoogland (PvdA)
4. Bashir (SP)
5. De Rouwe (CDA)
6. Madlener (PVV, onder voorbehoud)
7. Van Veldhoven (D66, onder voorbehoud)
8. Dik-Faber (CU, onder voorbehoud)
9. Van Tongeren (GL, onder voorbehoud)

Agendapunt:

Vooraankondiging lid Van Veldhoven (D66) van een voorstel t.b.v. de
procedurevergadering van 15 oktober omtrent de mogelijkheid tot het
inwinnen van juridisch advies ten aanzien van majeure wijzigingen in
de Omgevingswet (33962)

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
Het lid Van Veldhoven (D66) heeft tijdens de procedurevergadering van 1
oktober de vooraankondiging gedaan dat zij met een voorstel zal komen vóór
de procedurevergadering van 15 oktober omtrent de mogelijkheid tot het
inwinnen van juridisch advies ten aanzien van majeure wijzigingen in de
Omgevingswet zoals genoemd door de Afdeling Advisering van de Raad van
State.
EZ, BiZa, WR, V&J, OCW

Besluit:

Volgcommissie(s):

Overig (besloten)
37.

Agendapunt:

Evaluatie commissieactiviteiten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, I.B. Sneep - 7 mei 2014
Evaluatie commissieactiviteiten - 2014Z08226
Ter informatie.

Besluit:

Besluiten genomen op grond van e-mailprocedure
38.

Agendapunt:

Uitstel reactie op EU-doelen klimaat en energie 2030

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 16 september 2014
Uitstel reactie op EU-doelen klimaat en energie 2030 - 33858-17
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Besluit:

39.

Volgcommissie(s):

De uitkomst van deze e-mailprocedure is dat de commissie heeft besloten het
kabinet te verzoeken om uiterlijk 26 september de kabinetsreactie op het
onderzoek dat PBL en ECN uitvoeren naar de gevolgen voor Nederland van het
EU Klimaat- en Energiepakket naar de Kamer te sturen. De commissie heeft
eveneens besloten tot het houden van een algemeen overleg met de
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische
Zaken, op dinsdag 30 september 2014. De commissie Economische Zaken
wordt verzocht het schriftelijke overleg van 29 september inzake de Informele
bijeenkomst Energie- en Milieuministers d.d. 6 oktober 2014 te vervangen door
deelname aan het gezamenlijke algemeen overleg. Ook wordt de commissie
Economische Zaken verzocht om het voortouw van de relevante stukken voor
een gezamenlijk algemeen overleg met de commissie Infrastructuur en Milieu,
over te dragen aan de commissie Infrastructuur en Milieu.
EU, EZ

Agendapunt:

Rapporteur en onderwerpen BOR-notitie Begrotingsonderzoek

Zaak:

Overig - Tweede Kamerlid, B. Visser (VVD) - 17 september 2014
Rapporteur en onderwerpen BOR-notitie Begrotingsonderzoek - 2014Z15981
Via een e-mailprocedure is het lid Visser (VVD) benoemd tot rapporteur voor
het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek en zijn als onderwerpen voor (de
BOR-notitie t.b.v.) het Begrotingsonderzoek vastgesteld: 1. Kwaliteit van de
begroting; 2. Beheer en onderhoud in den brede; 3. Het Meerjarenplan
Ontsnippering (aansluitend op hetgeen in het WGO Jaarverslagen daarover is
gewisseld); 4. Het saldo van het Infrastructuurfonds en het percentage van het
Infrastructuurfonds tot en met 2028 dat al is vastgelegd

Besluit:

40.

Agendapunt:

Voorstel van het lid De Boer (VVD) om een rondetafelgesprek te
organiseren over bedrijfsspooraansluitingen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) 10 september 2014
Voorstel van het lid De Boer (VVD) om een rondetafelgesprek te organiseren
over bedrijfsspooraansluitingen - 2014Z15366
Via een e-mailprocedure is gebleken dat er onvoldoende belangstelling is om dit
rondetafelgesprek te organiseren.
Het lid De Boer heeft overigens aangegeven het op prijs te stellen om na
ontvangst van de onder agendapunt 31 te vragen brief over bedrijfssporen in
commissieverband nogmaals over dit voorstel van gedachten te kunnen
wisselen.

Besluit:
Noot:

41.

Agendapunt:

Voorstel van het lid De Boer (VVD) om de minister van EZ te verzoeken
om de Autoriteit Consument en Markt een besloten technische briefing
te laten verzorgen over haar advies over de conceptontwerpvervoersconcessie voor het hoofdrailnet

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) 10 september 2014
Voorstel van het lid De Boer (VVD) om de minister van EZ te verzoeken om de
Autoriteit Consument en Markt een besloten technische briefing te laten
verzorgen over haar advies over de concept-ontwerpvervoersconcessie voor het
hoofdrailnet - 2014Z15390
Via een e-mailprocedure is besloten de minister van EZ om toestemming te
verzoeken om deze briefing te laten verzorgen. Deze toestemming is ontvangen
en de briefing is inmiddels gehouden.

Besluit:
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42.

Agendapunt:

Aanbieding rapport "De toekomst is nú: balans van de leefomgeving
2014" van PBL

Zaak:

Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 10
september 2014
Aanbieding rapport "De toekomst is nú: balans van de leefomgeving 2014" van
PBL - 2014Z15566
Uit inventarisatie is gebleken dat er draagvlak is voor het organiseren van een
technische briefing door het Planbureau voor de Leefomgeving, voorts wordt
voorgesteld om deze te houden op woensdag 5 november van 10.00 tot 11.00.
EZ, WR

Besluit:

Volgcommissie(s):

Griffier:

I.B. Sneep

Activiteitnummer:

2014A03945
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