Den Haag, 4 juni 2020

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Volgcommissie(s):

BiZa
EU
EZK
I&W
SZW
VWS

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 3 juni
2020

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

3, 35
6, 8, 25
25
6, 35
6
6, 13, 25, 29

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

2.

Agendapunt:

Aanbieding publicatie 'Kansrijk landbouw- en voedselbeleid' van het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Zaak:

Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 26 mei
2020
Aanbieding publicatie 'Kansrijk landbouw- en voedselbeleid' van PBL 2020Z09528
Betrekken bij het Verzamel-algemeen overleg Landbouw, Klimaat en Voedsel.
De commissie wenst in te gaan op het aanbod van het PBL om een technische
briefing te verzorgen over dit rapport. Deze technische briefing wordt ingepland
na het zomerreces.

Besluit:
Besluit:

Wet- en regelgeving
3.

Agendapunt:

Besluit plantgezondheid

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 19 mei 2020
Ontwerpbesluit houdende bepalingen in verband met plantgezondheid (Besluit
plantgezondheid) - 2020Z09038
Voor kennisgeving aangenomen.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Verantwoordingsstukken van het ministerie van LNV 2019

Zaak:

Begroting - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten 20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en
Diergezondheidsfonds 2019 - 35470-XIV
Er is reeds een verslag (in de vorm van een lijst van feitelijke vragen)
uitgebracht op 28 mei 2020.

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Noot:

5.

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 20 mei 2020
Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en
Diergezondheidsfonds 2019 - 35470-XIV-1
Er zijn op 28 mei 2020 reeds feitelijke vragen gesteld over het jaarverslag.
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 20 mei 2020
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 35470-XIV-2
Er zijn op 28 mei 2020 reeds feitelijke vragen gesteld over het rapport van de
Algemene Rekenkamer.
Op de procedurevergadering LNV van 18 mei 2020 is besloten over de
behandeling van de verantwoordingsstukken. Na de beantwoording van de
feitelijke vragen, is besloten tot het houden van een schriftelijk overleg (in
plaats van een wetgevingsoverleg) met als inbrengdatum 12 juni 2020.

Agendapunt:

Nahangprocedure Besluit identificatie en registratie van dieren

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 29 mei 2020
Nahangprocedure Besluit identificatie en registratie van dieren - 2020Z09846
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Stukken van de minister van LNV
6.

Agendapunt:

Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF)
gewasbescherming vergadering van mei 2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 14 mei 2020
Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF)
gewasbescherming vergadering van mei 2020 - 27858-508
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 24 juni
2020.
I&W, SZW, VWS, EU

Agendapunt:

ICES advies pulsvisserij

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 20 mei 2020
ICES advies pulsvisserij - 32201-112
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 24 juni
2020.

Besluit:

7.

Besluit:
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8.

Agendapunt:

Exporten levend vee

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 25 mei 2020
Exporten levend vee - 28286-1093
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 24 juni
2020.
EU

Agendapunt:

Voortgang verlenging derogatie en diverse dossiers mestbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 18 mei 2020
Voortgang verlenging derogatie en diverse dossiers mestbeleid - 33037-368
Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid.

Besluit:

9.

Besluit:

10.

11.

Agendapunt:

Eerste kwartaalrapportage 2020 fosfaat- en stikstofexcretie door de
Nederlandse veestapel

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 25 mei 2020
Eerste kwartaalrapportage 2020 fosfaat- en stikstofexcretie door de
Nederlandse veestapel - 35334-84
Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid.

Agendapunt:

Resultaten verkenning Stichting Veldleeuwerik

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 18 mei 2020
Resultaten verkenning Stichting Veldleeuwerik - 35300-XIV-73
Agenderen voor het Verzamel-algemeen overleg Landbouw, Klimaat en Voedsel.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Reactie op enkele toezeggingen gedaan het VAO
gewasbeschermingsmiddelen van 5 december 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 20 mei 2020
Reactie op enkele toezeggingen gedaan het VAO gewasbeschermingsmiddelen
van 5 december 2019 - 27858-509
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Gewasbeschermingsmiddelen.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Ontwikkelingen rond de eikenprocessierups

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 9 april 2020
Ontwikkelingen rond de eikenprocessierups - 27858-507
Agenderen voor het algemeen overleg Natuur op 22 juni 2020.
VWS

Agendapunt:

Brochure Vogel- en Habitatrichtlijnrapportages 2013-2018

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 25 mei 2020
Brochure Vogel- en Habitatrichtlijnrapportages 2013-2018 - 26407-135
Agenderen voor het algemeen overleg Natuur op 22 juni 2020.

Besluit:

14.

Besluit:
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15.

16.

Agendapunt:

Informatie inzake melding GGD bij een vestiging van een slachthuis in
Groenlo

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 20 mei 2020
Informatie inzake melding GGD bij een vestiging van een slachthuis in Groenlo
- 33835-159
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

KPMG-pakket kostentoerekening en doelmatigheid NVWA

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 26 mei 2020
KPMG-pakket kostentoerekening en doelmatigheid NVWA - 33835-160
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg NVWA.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op maandag 29
juni om 14.00 uur.

Besluit:
Besluit:

Zaak:

Besluit:

17.

18.

Agendapunt:

Stand van zaken herbezinning NVWA

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 26 mei 2020
Stand van zaken herbezinning NVWA - 2020Z09448
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg NVWA.

Agendapunt:

Coccidiosemiddelen in pluimveevoer

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 25 mei 2020
Coccidiosemiddelen in pluimveevoer - 28286-1094
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dieren in de
veehouderij.

Besluit:

19.

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 29 mei 2020
Stafnotitie - Kostentoerekening en doelmatigheid van de NVWA (one pager) 2020Z09742
Betrekken bij de inbreng voor feitelijke vragen op maandag 29 juni om 14.00
uur.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de
brief van de Stichting Wakker Dier over varkenswelzijn

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 25 mei 2020
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van
de Stichting Wakker Dier over varkenswelzijn - 2020Z09333
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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20.

Agendapunt:

Herziening LNV begroting

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 25 mei 2020
Herziening LNV begroting - 35300-XIV-74
Agenderen voor het schriftelijk overleg Verantwoordingsstukken LNV 2019 met
als inbrengdatum 12 juni 2020.

Besluit:

Zaak:
Besluit:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 28 mei 2020
Stafnotitie - Herziening LNV-begroting per 2021 - 2020Z09613
Betrekken bij het schriftelijk overleg Verantwoordingsstukken LNV 2019 met als
inbrengdatum 12 juni 2020.

Stukken van andere bewindspersonen
Geen agendapunten
Overige stukken
21.

Agendapunt:

Overzicht plenaire (dertigleden) debatten
Debatten
• Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid
Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister
LNV en minister BZK)
• Debat over de blootstelling van omwonenden aan
landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019)
(minister LNV en staatssecretaris van IenW)
• Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019)
(minister LNV)
• Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem
(aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
• Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door
het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
• Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd
door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister
JenV)
• Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De
Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
• Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op
gang brengen van de economie (aangevraagd door het lid De Groot op 5
december 2019) (minister LNV)
• Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland
(aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)
• Debat over nieuwe onderzoeksresultaten Covid-19 bij
nertsen (aangevraagd door het lid De Groot op 26 mei 2020) (minister
LNV)
Dertigledendebatten
• Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen
(aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
• Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen
vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari
2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
• Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid
Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV)
• Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd
door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK,
minister LNV en minister IenW)
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•
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•

•

22.

Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een
beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden
(aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019)
(minister LNV en minister JenV)
Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen
(aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het
lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde
producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het
lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater
(aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister IenW en
minister LNV)
Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt
bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van KootenArissen) op 25 juni 2019 (minister LNV)
Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de
EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (ministerpresident, minister BuHa-Os en minister LNV)
Dertigledendebat over een tienstappenplan natuurinclusieve
kringlooplandbouw (aangevraagd door het lid Wassenberg op 14 januari
2020) (minister LNV)
Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden
(aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door
het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in
beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan
(aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister
LNV)
Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie
(aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister
LNV)

Agendapunt:

Geplande commissieactiviteiten tot het zomerreces
03-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Videoconferentie van de
EU Landbouw- en Visserijministers op 8 juni 2020
09-06-2020 16.30 - 19.30 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Bromet en
Futselaar over Nationaal Bomenplan
12-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg
Verantwoordingsstukken LNV 2019
17-06-2020 11.15 - 12.15 Procedurevergadering (via videoverbinding)
22-06-2020 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Natuur
24-06-2020 09.30 - 12.30 Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 29
juni 2020
29-06-2020 09.30 - 12.30 Rondetafelgesprek Mestbeleid
01-07-2020 11.15 - 12.15 Procedurevergadering (via videoverbinding)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J. Moorlag (PvdA)
- 3 juni 2020
Voorstel van het lid Moorlag (PvdA) om de minister van LNV te vragen wanneer
de Kamer de toegezegde brief over de herziening van het mestbeleid tegemoet
kan zien - 2020Z09990
De minister van LNV vragen wanneer de Kamer de toegezegde brief over de
herziening van het mestbeleid tegemoet kan zien.

Besluit:
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23.

Agendapunt:

Ongeplande commissieactiviteiten
Algemeen overleg Mestbeleid - direct na zomerreces (pv 18/5)
Algemeen overleg Dierenwelzijn buiten de veehouderij - kort na het
zomerreces (pv 18/5)
Algemeen overleg Landbouw, Klimaat en Voedsel - na zomerreces (pv 18/5)
Algemeen overleg Visserij - na zomerreces (pv 18/5)
Algemeen overleg Biotechnologie en Tuinbouw - na zomerreces (pv 18/5)
Algemeen overleg Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Nationaal
Strategisch Plan - na ontvangst brief minister besluiten over termijn (pv 18/5)
Technische briefing Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) over de
kansen voor welzijn van proefdieren - najaar (pv 18/5)
Algemeen overleg Dierproeven - na technische briefing (pv 11/3)
Algemeen overleg Dieren in de veehouderij (op pv 3/6 samengevoegd met het
AO Paarden)
Algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen
Algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Algemeen overleg Pacht
Algemeen overleg Regio deals

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66)
Voorstel van het lid De Groot (D66) om het algemeen overleg Paarden samen
te voegen met het algemeen overleg Dieren in de veehouderij - 2020Z09988
Het algemeen overleg Paarden samenvoegen met het algemeen overleg Dieren
in de veehouderij.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 25 mei 2020
Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV - 2020Z09245
Conform de voorstellen op de lijst.
Het verslag over de evaluatie van de verordeningen inzake het op de markt
brengen van gewasbeschermingsmiddelen en de vastlegging van
maximumgehalten en bestrijdingsmiddelenresiduen betrekken bij het algemeen
overleg Landbouw- en Visserijraad op 24 juni 2020.
Het verslag inzake de ervaring van lidstaten met de tenuitvoerlegging van de
nationale streefcijfers uit hun nationale actieplannen en de vooruitgang op het
gebied van de uitvoering van Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam
gebruik van pesticiden betrekken bij het algemeen overleg Landbouw- en
Visserijraad op 24 juni 2020.
De minister van LNV verzoeken om een reactie op de evaluatie van de impact
van het GLB op water.

Besluit:
Besluit:

Besluit:

Besluit:

25.

Agendapunt:

EU-voorstel: Van boer tot bord-strategie COM (2020) 381

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 20 mei 2020
EU-voorstel: Van boer tot bord strategie COM (2020) 381 - 2020Z09100
De minister van LNV verzoeken de Kamer blijvend te informeren over het
Brusselse behandeltraject van de Van boer tot bord-strategie middels de
geannoteerde agenda's en verslagen van de Landbouw- en Visserijraden.
Na ontvangst van het BNC-fiche, agenderen voor het eerstvolgende overleg
over de Landbouw- en Visserijraad.
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw, Klimaat en Voedsel.
Na het zomerreces een technische briefing door ambtenaren van de Europese
Commissie inplannen en hiervoor per e-mail deelname inventariseren.
EU, VWS, EZK

Besluit:

Besluit:
Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 27 mei 2020
EU-stafnotitie - Behandelvoorstel Van boer tot bord-strategie - 2020Z09560
Ter informatie.
EU
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26.

Agendapunt:

EU-stafnotitie - Voorstel gesprekken met de Eurocommissaris voor
Landbouw en met de Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedsel

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 19 mei 2020
EU-stafnotitie - Voorstel gesprekken met de Eurocommissaris voor Landbouw
en met de Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedsel - 2020Z09039
De commissie ziet af van het voeren van een gesprek met de Eurocommissaris
voor Landbouw en de Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedsel.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van de leden
Bromet en Futselaar over een Nationaal Bomenplan

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, A.H. Kuiken (PvdA) - 28 mei 2020
Verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van de leden Bromet
en Futselaar over Nationaal Bomenplan (Kamerstuk 35309) - 35309-3
Agenderen voor het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Bromet en
Futselaar over een Nationaal Bomenplan op 9 juni 2020.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Stafnotitie - Voorstel spreektijden notaoverleg over de initiatiefnota
van de leden Bromet en Futselaar over een Nationaal Bomenplan

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 27 mei 2020
Stafnotitie Voorstel spreektijden notaoverleg over de initiatiefnota Nationaal
Bomenplan van de leden Bromet en Futselaar - 2020Z09507
De spreektijden per fractie vaststellen (voor 1e en 2e termijn gezamenlijk):
VVD - 10 min., PVV - 7 min., CDA - 7 min., D66 - 7 min., GL - 6 min., SP 6min., PvdA - 5 min., CU - 3 min., PvdD - 3 min., 50Plus - 3 min., SGP - 3
min., DENK - 3 min., FvD - 2 min, Groep Krol/Van Kooten-Arissen - 2 min., Lid
Van Haga - 2 min.

Besluit:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
29.

Agendapunt:

Stand van zaken onderzoek COVID-19 naar nertsenbedrijven

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 19 mei 2020
Stand van zaken onderzoek COVID-19 naar nertsenbedrijven - 28286-1092
Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg over de mogelijke
relatie van COVID-19 met dieren en de gevolgen van de COVID-19-crisis op de
land-, tuinbouw- en visserijsectoren op 20 mei 2020.
VWS

Agendapunt:

Stafnotitie – Derde incidentele suppletoire begroting LNV 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 20 mei 2020
Stafnotitie – Derde incidentele suppletoire begroting LNV 2020 - 2020Z09054
Reeds betrokken bij de inbreng voor het verslag (in de vorm van feitelijke
vragen) over de Derde incidentele suppletoire begroting LNV 2020 op 25 mei
2020.

Besluit:

30.

Besluit:
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31.

Agendapunt:

Stafnotitie - Incidentele suppletoire begroting LNV 2020
(samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 26 mei 2020
Stafnotitie - 1e suppletoire begroting LNV 2020 (samenhangende met de
Voorjaarsnota) - 2020Z09373
Reeds betrokken bij de inbreng voor het verslag (in de vorm van feitelijke
vragen) over de Incidentele suppletoire begroting LNV 2020 (samenhangende
met de Voorjaarsnota) op 2 juni 2020.

Besluit:

Rondvraag
32.

Agendapunt:

Voorstel van het lid De Groot (D66) om de ministers van LNV en J&V te
vragen naar de stand van zaken t.a.v. het wetsvoorstel inzake een
verbod op het couperen van staarten van paarden

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66)
- 2 juni 2020
Voorstel van het lid De Groot (D66) om de ministers van LNV en J&V te vragen
naar de stand van zaken t.a.v. het wetsvoorstel inzake een verbod op het
couperen van staarten van paarden - 2020Z09918
De ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Justitie en
Veiligheid verzoeken de stand van zaken ten aanzien van het wetsvoorstel voor
het houdverbod voor dieren aan de Kamer te sturen.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Futselaar (SP) en Bisschop (SGP) om de minister
van LNV te vragen of de termijn van de internetconsultatie van het
wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering verlengd kan
worden.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.W. Futselaar (SP) 3 juni 2020
Voorstel van de leden Futselaar (SP) en Bisschop (SGP) om de minister van
LNV te vragen of de termijn van de internetconsultatie van het wetsvoorstel
stikstofreductie en natuurverbetering verlengd kan worden. - 2020Z09947
De minister van LNV verzoeken om een nadere toelichting over de termijn voor
de internetconsultatie van het wetsvoorstel stikstofreductie en
natuurverbetering en verzoeken deze met een week te verlengen.

Besluit:

34.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Bromet (GroenLinks) om de minister van LNV een
reactie te vragen op het artikel in Trouw "Landbouwgif zit diep in de
beschermde natuur"

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Bromet
(GroenLinks) - 3 juni 2020
Voorstel van het lid Bromet (GroenLinks) om de minister van LNV een reactie te
vragen op het artikel in Trouw "Landbouwgif zit diep in de beschermde natuur"
- 2020Z09949
De minister van LNV verzoeken om een reactie op het artikel "Landbouwgif zit
diep in de beschermde natuur", te ontvangen voor het algemeen overleg Natuur
op 22 juni 2020.

Besluit:
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35.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Weverling (VVD) om de ministers van LNV, I&W en
BiZa een rappel te zenden op het verzoek van de commissie om een
reactie te mogen ontvangen op een brief van NL Greenlabel 'Maak
natuurinclusief bouwen de norm'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Weverling (VVD) 3 juni 2020
Voorstel van het lid Weverling (VVD) om de ministers van LNV, I&W en BiZa
een rappel te zenden op het verzoek van de commissie om een reactie te
mogen ontvangen op een brief van NL Greenlabel 'Maak natuurinclusief
bouwen de norm' - 2020Z09986
De ministers van LNV, I&W en BiZa verzoeken de eerder verzochte reactie op
de brief van NL Greenlabel over natuurinclusief bouwen voor het algemeen
overleg Natuur op 22 juni 2020 aan de Kamer te sturen.

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief derden - NL Greenlabel te Megchelen - 18 november 2019
Oproep 'Maak natuurinclusief bouwen de norm' van NL Greenlabel en meerdere
organisaties - 2019Z22596
Ter informatie.
I&W, BiZa

BESLOTEN GEDEELTE
Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Haveman-Schüssel

Activiteitnummer:

2019A04083
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