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Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste
commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 5 oktober 2022

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, J. Rijkers - 21
september 2022
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie
voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 5 oktober 2022 - 2022Z15210
De op het overzicht vermelde verzoeken die hieronder als apart punt worden
vermeld, zijn door een meerderheid van de commissie gesteund.

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, E.M.
van Esch (PvdD) - 5 oktober 2022
Verzoek van het lid Van Esch (PvdD) de staatssecretaris te vragen de
informatie over welke bedrijven welke zeer zorgwekkende stoffen lozen of
uitstoten en waar zij dat doen op te vragen bij de bevoegde gezagen en dit
vóór het commissiedebat PFAS en gezondheidseffecten (3 november as.) aan
de Kamer te sturen. - 2022Z18549
Conform verzoek.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, E.M.
van Esch (PvdD) - 5 oktober 2022
Verzoek van het lid Van Esch (PvdD) om de staatssecretaris te vragen om een
overzicht van de inzamelpercentages van kleine plastic flesjes (per maand
vanaf de start van de inzameling van kleine plastic flesjes tot nu) vóór het
commissiedebat Circulaire economie (2 november a.s.) aan de Kamer te sturen.
- 2022Z18553
Conform verzoek.

Zaak:

Besluit:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, T.C.
(Tjeerd) de Groot (D66) - 5 oktober 2022
Verzoek van het lid Tjeerd De Groot (D66) een rondetafelgesprek te voeren
over geurproblematiek op 9 november as. ter voorbereiding op het
commissiedebat Geurproblematiek op 10 november as. - 2022Z18554
Conform verzoek, met dien verstande dat de datum zodanig wordt gewijzigd
(indien mogelijk) dat er meer tijd zit tussen het rondetafelgesprek en het
commissiedebat Geurproblematiek. De leden Haverkort (VVD), Tjeerd de Groot
(D66), Van der Molen (CDA) en Van Esch (PvdD) melden zich aan voor de
voorbereidingsgroep.
De brieven over stalsystemen (Kamerstukken 32861, nr. 71 en 32861, nr. 75),
die op de agenda voor het commissiedebat Leefomgeving staan, worden tevens
geagendeerd voor het commissiedebat Geurproblematiek.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, H. van
der Molen (CDA) - 5 oktober 2022
Verzoek van het lid Van Der Molen (CDA) om het commissiedebat Programma
van Eisen voor de hoofdrailnetconcessie (11 oktober as.) met twee uur te
verlengen en in tweeën te splitsen. - 2022Z18556
Conform verzoek, met dien verstande dat het gesplitste commissiedebat naar
een later moment, na het herfstreces, wordt verplaatst. Ter voorbereiding zal
een besloten technische briefing worden georganiseerd, te verzorgen door DG
MOVE (Directorate-General for Mobility and Transport) en vervolgens door het
ministerie van IenW.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

3.

Agendapunt:
Besluit:

4.

5.

Agendapunt:

Aanbod technische briefing door VeiligheidNL / Kenniscentrum
Letselpreventie over verkeersveiligheid op dinsdag 22 november 2022
van 16.30 tot 17.30 uur

Zaak:
Besluit:

Brief derden - VeiligheidNL te Amsterdam - 16 september 2022
Nadere reactie VeiligheidNL m.b.t. verkeersveiligheid - 2022Z17218
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Agendapunt:

Uitnodiging van Rijkswaterstaat voor een werkbezoek

Zaak:

Brief derden - Rijkswaterstaat (RWS) te Den Haag - 21 september 2022
Uitnodiging RWS voor werkbezoek - 2022Z17613
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:
6.

Aanbod technische briefing van het RIVM over PFAS op donderdag 20
oktober 2022 van 9.45 tot 10.45 uur
De leden Haverkort (VVD), Hagen (D66), Van der Molen (CDA) en Van Esch
(PvdD) melden zich aan.

Agendapunt:

Uitnodiging Federatie Instandhouding Monumenten voor een
werkbezoek aan het project Robuust Watersysteem Zeisterbos op
vrijdag 28 oktober 2022

Zaak:

Brief derden - Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) te Amsterdam - 22
september 2022
Uitnodiging FIM voor werkbezoek m.b.t. project Robuust Watersysteem
Zeisterbos d.d. 28 oktober 2022 - 2022Z17692
Overlaten aan individuele leden / fracties.
OCW, LNV

Besluit:
Volgcommissie(s):

2

7.

Agendapunt:

Aanbieding SER-verkenning 'Evenwichtig sturen op de
grondstoffentransitie en de energietransitie voor brede welvaart'
alsmede verzoek om een gesprek

Zaak:

Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 26 september
2022
Aanbieding verkenning 'Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en de
energietransitie voor brede welvaart' van SER en tevens verzoek om gesprek 2022Z17749
De commissie wenst in te gaan op dit verzoek van de SER. Per e-mail zal een
datum worden voorgelegd aan de commissie en zal de aanwezigheid worden
geïnventariseerd.
EZK

Besluit:

Volgcommissie(s):

Wet- en regelgeving
8.

Agendapunt:

Wijziging Wegenverkeerswet en intrekking Wet beheer
rijkswaterstaatswerken ten behoeve van een wettelijke grondslag voor
ongevallenregistratie ter implementatie van enkele EU-richtlijnen

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 12
september 2022
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en intrekking van de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken in verband met het vaststellen van een wettelijke
grondslag ten behoeve van de implementatie van richtlijn 2008/96/EG en
wijziging van die richtlijn door richtlijn (EU) 2019/1936 - 36189
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 2 november 2022.
Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de inbrengdatum wordt een
wetgevingsrapport verspreid voor gebruik door de fracties.

Besluit:
Noot:

9.

Agendapunt:

Verdrag inzake luchtdiensten tussen Nederland en Guyana

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 12 september
2022
Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Coöperatieve Republiek Guyana; Georgetown, 8 december 2021 - 36192-1
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
Luchtvaartverdragen vaststellen op 7 november 2022.
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 12 oktober 2022 door de Kamer of door ten minste
dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.
De minister verzoeken om tijdig voor het schriftelijk overleg
Luchtvaartverdragen een brief te sturen over de algemene principes achter
luchtvaartverdragen en om geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien
van dit verdrag en de twee onderstaande luchtvaartverdragen, totdat de
behandeling hiervan in de Kamer is afgerond.
BuZa, KR

Besluit:
Noot:

Besluit:

Volgcommissie(s):
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10.

Agendapunt:

Overeenkomst tussen de EU en de Republiek Armenië inzake een
gemeenschappelijke luchtvaartruimte

Zaak:

Volgcommissie(s):

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 19 september
2022
Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de
Republiek Armenië, anderzijds, inzake een gemeenschappelijke
luchtvaartruimte; Brussel, 15 november 2021 - 36199-1
Agenderen voor bovengenoemd schriftelijk overleg Luchtvaartverdragen op 7
november 2022.
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 19 oktober 2022 door de Kamer of door ten minste
dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.
BuZa

Agendapunt:

Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de EU en Qatar

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 26 september
2022
Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Unie en haar lidstaten,
enerzijds, en de Staat Qatar, anderzijds; Luxemburg, 18 oktober 2021 - 359602
Agenderen voor bovengenoemd schriftelijk overleg Luchtvaartverdragen op 7
november 2022.
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 26 oktober 2022 door de Kamer of door ten minste
dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.
EU, BuZa

Besluit:
Noot:

11.

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag van de VN
inzake technische reglementen voor voertuigen op wielen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 19
september 2022
Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen inzake wijziging van een
aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand
gekomen Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde
technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en
voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd
en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van
goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn
verleend - 23908-(R1519)-156
Voor kennisgeving aangenomen.
Met deze brief wordt het voornemen om een uitvoeringsverdrag te sluiten bij de
Kamer gemeld, conform artikel 8, 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 21 oktober 2022 door
de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden
gegeven.
BuZa

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
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13.

Agendapunt:

Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag ter
voorkoming van verontreiniging door schepen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 27
september 2022
Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het
Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973,
zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 17 juni 2021 30952-412
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om tijdig voor de volgende
procedurevergadering duidelijkheid te geven over de inhoud van deze
wijzigingen en om ook in het vervolg meer duidelijkheid te geven over
dergelijke verdragswijzigingen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de
Kamer gemeld. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f
van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring
van de Staten-Generaal.
BuZa

Besluit:
Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Wijzigingen van de Bijlage bij het Verdrag over verzameling, afgifte en
inname van afval in de Rijnvaart en de binnenvaart

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 27
september 2022
Wijzigingen van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en
inname van afval in de Rijn- en binnenvaart; Straatsburg, 9 september 1996 30952-411
Voor kennisgeving aangenomen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de
Kamer gemeld. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f
van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring
van de Staten-Generaal.
BuZa

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

15.

Agendapunt:

Deelneming van de Staat aan de Euro Contrôle Route, Europese
Groepering voor Territoriale Samenwerking

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J.
Bruins Slot - 15 juli 2022
Deelneming Staat aan Euro Contrôle Route, Europese Groepering voor
Territoriale Samenwerking - 33140-3
Voor kennisgeving aangenomen.
Deze brief is op 15 september 2022 overgedragen door de vaste commissie
voor Binnenlandse Zaken.
Met deze brief wordt het voornemen tot het oprichten van een Europese
Groepering voor Territoriale Samenwerking voor de Euro Contrôle Route aan de
Kamer medegedeeld, conform artikel 3 van de Uitvoeringswet EGTSverordening. De eventuele wens om over de voorgenomen privaatrechtelijke
rechtshandeling nadere inlichtingen te ontvangen, kan uiterlijk op 5 oktober
2022 door de Kamer of door ten minste dertig leden van de Tweede Kamer te
kennen worden gegeven. Met de Europese Groepering voor Territioriale
Samenwerking vindt een voortzetting plaats van het reeds bestaande contact
tussen landelijke inspectiediensten op het gebied van onder meer
verkeersveiligheid, duurzaamheid en arbeidsomstandigheden.
I&W, EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
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Algemeen
16.

Agendapunt:

Begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het
jaar 2023

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 20
september 2022
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2023 - 36200-XII
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek op 1 november
2022.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 21 november 2022, voor wat
betreft de wateronderdelen.
Agenderen voor de plenaire begrotingsbehandeling in de week van 29
november 2022.
De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de begrotingen is
reeds vastgesteld op 6 oktober 2022.

Besluit:
Besluit:
Besluit:
Noot:

17.

Agendapunt:

Begroting van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 20
september 2022
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023
- 36200-A
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek op 1 november
2022.
Agenderen voor de plenaire begrotingsbehandeling in de week van 29
november 2022.
De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de begrotingen is
reeds vastgesteld op 6 oktober 2022.

Besluit:
Besluit:
Noot:

18.

Agendapunt:

Begroting van het Deltafonds voor het jaar 2023

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 20
september 2022
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 36200-J
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek op 1 november
2022.
Agenderen voor de plenaire begrotingsbehandeling in de week van 29
november 2022.
De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de begrotingen is
reeds vastgesteld op 6 oktober 2022.

Besluit:
Besluit:
Noot:

19.

Agendapunt:

MIRT Overzicht 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 20
september 2022
MIRT Overzicht 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT - 36200-A-4
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 19 oktober
2022.
Het MIRT-overzicht voor wat betreft de wateronderdelen agenderen voor het
wetgevingsoverleg Water op 21 november 2022.
Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 28 november 2022.

Besluit:
Besluit:
Besluit:
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20.

Agendapunt:

Meerjarenplan ILT 2023-2027

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 20
september 2022
Meerjarenplan ILT 2023-2027 - 36200-XII-5
Agenderen voor de plenaire begrotingsbehandeling in de week van 29
november 2022.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 19 oktober
2022.
Dit meerjarenplan is ook als bijlage meegezonden met het MIRT-overzicht en
wordt derhalve bij dezelfde feitelijke vragenronde betrokken.
BiZa, I&W

Agendapunt:

Deltaprogramma 2023

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 20
september 2022
Deltaprogramma 2023 - 36200-J-4
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 17 oktober
2022.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 21 november 2022.
Agenderen voor het gesprek met de Deltacommissaris op 3 november 2022 van
10.00 - 11.00 uur. De deelname aan dit gesprek zal per e-mail worden
geïnventariseerd onder de leden van de commissies IenW en BiZa.
De afgelopen jaren is het gebruik gegroeid dat de Deltacommissaris wordt
uitgenodigd voor een gesprek over het Deltaprogramma in aanloop naar het
wetgevingsoverleg Water.

Besluit:
Besluit:
Noot:

21.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

Noot:

Infrastructuur en mobiliteit
22.

23.

Agendapunt:

Rapportage Rijkswegennet T1 2022

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 12
september 2022
Rapportage Rijkswegennet T1 2022 - 35925-A-83
Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 28 november 2022.

Agendapunt:

Procesevaluatie de toren ‘De Lange Jaap’

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 15
september 2022
Procesevaluatie de toren ‘De Lange Jaap’ - 35925-XII-111
Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 28 november 2022.
Agenderen voor het commissiedebat Maritiem op 8 december 2022.

Besluit:
Besluit:

24.

Agendapunt:

Toezeggingen gedaan tijdens het WGO Jaarverslagen van 23 juni 2022,
over prioriteiten in onderhoudsprojecten en het voorkomen van
personeelstekort bij RWS

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 16
september 2022
Toezeggingen, gedaan tijdens het wetgevingsoverleg Jaarverslagen
Infrastructuur en Waterstaat van 23 juni 2022, over onderhoudsprojecten en
informatie over voorkomen personeelstekort RWS in 2026 - 35925-A-88
Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 28 november 2022.

Besluit:
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25.

26.

27.

Agendapunt:

Beheersing kostenoverschrijdingen grote bouwprojecten

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 16
september 2022
Beheersing kostenoverschrijdingen grote bouwprojecten - 35925-A-87
Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 28 november 2022.

Agendapunt:

Tegenvaller project Twentekanalen, verruiming (fase 2)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 30
september 2022
Tegenvaller project Twentekanalen, verruiming (fase 2) - 36200-A-5
Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 28 november 2022.

Agendapunt:

Uitstel van verzending van de contourennota Mobiliteitsvisie

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 26
september 2022
Uitstel van verzending van de contourennota Mobiliteitsvisie - 31305-365
De minister verzoeken om de contourennota Mobiliteitsvisie uiterlijk twee
weken voor het notaoverleg MIRT op 28 november 2022 aan de Kamer te doen
toekomen.

Besluit:

28.

29.

30.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de toegankelijkheid in het openbaar
vervoer

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 23 september 2022
Reactie op verzoek commissie over de toegankelijkheid in het openbaar vervoer
- 23645-770
Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Openbaar vervoer en taxi.

Agendapunt:

Evaluatie nieuwe loodsplichtregelgeving

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 19
september 2022
Evaluatie nieuwe loodsplichtregelgeving - 35248-11
Agenderen voor het commissiedebat Maritiem op 8 december 2022.

Agendapunt:

Ongeldig verklaarde en niet-ingeleverde rijbewijzen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 23
september 2022
Ongeldig verklaarde en niet-ingeleverde rijbewijzen - 29398-1020
Agenderen voor het commissiedebat Verkeersveiligheid en wegen op 6
december 2022.
J&V

Besluit:
Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Uitstel toezending van het Programma van Eisen voor de nieuwe
Hoofdrailnetconcessie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 16 september 2022
Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over het Programma van Eisen
voor de nieuwe Hoofdrailnetconcessie - 29984-995
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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32.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de bestemmingenanalyse door de
Werkgroep Toekomst Luchtvaart over inkrimping Schiphol

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 30
september 2022
Reactie op verzoek commissie over de bestemmingenanalyse door de
Werkgroep Toekomst Luchtvaart over inkrimping Schiphol. - 29665-439
Agenderen voor het commissiedebat Luchtvaart op 6 oktober 2022.

Besluit:

Water en milieu
33.

34.

Agendapunt:

Reactie op het rapport ‘Report Cigarette Filters. Cigarette Filters and
Extended Producer Responsibility' door GoClean

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 12 september 2022
Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Report Cigarette Filters.
Cigarette Filters and Extended Producer Responsibility' door GoClean - 32852205
Agenderen voor het commissiedebat Circulaire economie op 2 november 2022.

Agendapunt:

Actieagenda Batterijsystemen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 23 september 2022
Actieagenda Batterijsystemen - 31209-239
Agenderen voor het commissiedebat Circulaire economie op 2 november 2022.
EZK

Agendapunt:

Beleidsreactie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 8 juli
2022
Beleidsreactie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 - 22343-337
Agenderen voor het commissiedebat Leefomgeving op 12 oktober 2022.
Deze brief is op 14 september 2022 overgedragen door de vaste commissie
voor JenV.
J&V

Agendapunt:

Stand van zaken droogte

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 21
september 2022
Stand van zaken droogte - 27625-587
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 21 november 2022.

Besluit:

35.

Besluit:
Noot:

36.

Besluit:

37.

Agendapunt:

22e Voortgangsrapportage Tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 30
september 2022
22e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma 32698-70
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 21 november 2022.

Besluit:
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38.

Agendapunt:

Beleidsregel export laagwaardige benzine en diesel naar West-Afrika

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 23 september 2022
Beleidsregel export laagwaardige benzine en diesel naar West-Afrika - 31209238
Agenderen voor het commissiedebat Duurzaam vervoer op 2 februari 2023.

Besluit:

Europa
39.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg Verslag EU-Transportraad d.d. 2 juni 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 12
september 2022
Antwoorden op vragen commissie over het verslag EU-Transportraad d.d. 2 juni
2022 (Kamerstuk 21501-33-937) - 21501-33-965
Agenderen voor het commissiedebat Transportraad op 23 november 2022.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

40.

Agendapunt:

Publieke consultatie EU-regelgeving genetisch gemodificeerde
organismen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 23 september 2022
Publieke consultatie EU-regelgeving genetisch gemodificeerde organismen 27428-394
De commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzoeken de behandeling
over te nemen.
EU, I&W

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 19 augustus
2022
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2022 21109-256
Ter informatie.
De minister van Buitenlandse Zaken geeft periodiek een overzicht van de stand
van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en
regelgeving; onderhavig overzicht loopt tot het einde van het tweede kwartaal
van 2022. Dit kwartaal is er voor het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat sprake van een implementatieachterstand bij drie richtlijnen.
BiZa, EZK, FIN, I&W, J&V, SZW, VWS

Besluit:

41.

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
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42.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - EU-adviseur, S. Leenders - 30 september 2022
Lijst met EU-voorstellen - 2022Z18285
Besluiten conform onderstaande voorstellen.
- Mededeling: Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid 2022 Het tij
keren door naleving van de milieuwetgeving COM(2022)438;
Besluit: BNC-fiche afwachten.
- Raadpleging: Reizen - betere bescherming van passagiers en hun rechten;
Besluit: Ter informatie.
- Verslag: Samenvatting betreffende de werking van Verordening (EU) nr.
649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen
COM(2022)412;
Besluit: Ter informatie.
- Raadpleging: Energie-etikettering- Europese Commissie gaat na of er nieuwe
regels nodig zijn over de milieueffecten van fotovoltaïsche producten;
Besluit: Ter informatie.
- Raadpleging: Ecologisch ontwerp - Europese Commissie overweegt extra
milieunormen voor zonnepanelen;
Besluit: Ter informatie.
- Verslag over de toepassing van Verordening (EG) nr. 850/2004 betreffende
persistente organische verontreinigende stoffen COM(2022)463;
Besluit: Ter informatie.

Besluit:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
43.

Agendapunt:

Internationaal spoorvervoer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 12 september 2022
Internationaal spoorvervoer - 29984-994
Reeds betrokken bij het commissiedebat Internationaal spoor op 15 september
2022.

Besluit:

44.

45.

Agendapunt:

Mogelijke overschrijding handhavingspunten Rotterdam The Hague
Airport

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 12
september 2022
Mogelijke overschrijding handhavingspunten Rotterdam The Hague Airport 31936-993
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Luchtvaart op 6 oktober 2022.

Agendapunt:

Feitenrelaas omtrent terugtreden dhr. Benschop

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 28
september 2022
Feitenrelaas omtrent terugtreden dhr. Benschop - 29665-441
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Luchtvaart op 6 oktober 2022.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

46.

Agendapunt:

Nederlandse inzet tijdens de 41ste ICAO Assembly van 27 september 7 oktober 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 23
september 2022
Nederlandse inzet tijdens de 41ste ICAO Assembly van 27 september - 7
oktober 2022 - 31936-995
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Luchtvaart op 6 oktober 2022.

Besluit:
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47.

Agendapunt:

Vierde update zomerdrukte Schiphol

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 12
september 2022
Vierde update zomerdrukte Schiphol - 29665-438
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Luchtvaart op 6 oktober 2022.

Besluit:

48.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over hoofdlijnen Schiphol
(Kamerstuk 29665-432)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 29
september 2022
Antwoorden op vragen commissie over hoofdlijnen Schiphol (Kamerstuk 29665432) - 29665-440
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Luchtvaart op 6 oktober 2022.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 24
juni 2022
Hoofdlijnen Schiphol - 29665-432
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Luchtvaart op 6 oktober 2022.

Overzichten activiteiten op IenW-gebied
49.

Agendapunt:

Kennisagenda 2022
1. Integraal bereikbaarheidsbeleid; voorstel van voorbereidingsgroep staat op
deze agenda.
2. Instandhouding infrastructuur, inclusief circulaire toepassingen; gesprek
voorbereidingsgroep met RWS en ProRail heeft plaatsgevonden op 29-092022. Terugkoppeling volgt.
3. Verduurzaming luchtvaart; dit kennisthema is afgerond.
4. Luchtkwaliteit; rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 02-06-2022.
5. Circulaire economie; gesprek met voorbereidingsgroep op 11-10-2022.
6. Betalen naar gebruik; voorstel voorbereidingsgroep op deze agenda.
7. EU-regelgeving Internationaal spoorvervoer; technische briefing heeft
plaatsgevonden op 08-06-2022.
8. Verduurzaming scheepvaart; technische briefing over het tweede deel van
de factsheet (binnenvaart) gepland op 19-10-2022.
9. VTH-stelsel; de staf heeft een notitie opgesteld t.b.v. het commissiedebat
op 13-09-2022.
Wetgeving:
- Modernisering Spoorwegwet (rapporteurs: Van Ginneken (D66) en Alkaya
(SP); voorstel van rapporteurs op deze agenda.
- Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
Grote projecten:
- European Rail Traffic Management System (ERTMS);
- Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: Van Ginneken
(D66));
- Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen
14-07-21); EU-Duurzame producten (verschenen 20-03-2022); EUSpoorlijninitiatief 2021 (verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart
(verschenen 14-07-21); Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op
reparatie (verwacht Q3 2022); Herziening TEN-T Verordening (rapporteur:
Van Ginneken (D66))
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50.

Agendapunt:

Geplande commissieactiviteiten tot het herfstreces
04-10-2022 16.30 - 17.30 Gesprek Gesprek met COO Schiphol mw. Buis en
FNV Schiphol dhr. Van Doesburg
05-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel
modernisering van het erkenningenstelsel
06-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Begrotingen IenW,
Mobiliteitsfonds en Deltafonds voor het jaar 2023
06-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Programma van eisen
voor de nieuwe hoofdrailnetconcessie
06-10-2022 17.30 - 21.30 Commissiedebat Luchtvaart (4u, 5m)
10-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Update
'Verzorgingsplaats van de Toekomst'
11-10-2022 17.30 - 20.30 Commissiedebat Programma van eisen voor de
hoofdrailnetconcessie. Eerste spreker Van Ginneken (D66) (3u, 4m)
12-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de
Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor
luchthavenexploitanten*
12-10-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Leefomgeving (3u, 4m)
13-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad
op 21-22 oktober 2022*
18-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Nadere onderbouwing
Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht
19-10-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
19-10-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Milieuraad op 24 oktober 2022*
(3u, 4m)
20-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Nationaal
Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie 2022-2025
*Ten behoeve van deze activiteit zal een
stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.

51.

Agendapunt:

Ongeplande plenaire debatten
Tweeminutendebatten
- De versterking stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer (30015-104).
Aangevraagd door het lid Bouchallikh (GL)
- Fiches over duurzame producten de norm maken en de Europese strategie
voor duurzaam en circulair textiel (22112-3422). Aangevraagd door het lid
Van der Plas (BBB).
- Vliegveiligheid. Aangevraagd door het lid De Hoop (PvdA).
Dertigledendebat
6. Dertigledendebat over de luchtkwaliteit in Nederland. Aangevraagd door het
lid Van Esch (PvdD) bij de regeling van werkzaamheden op 05-07-2022.
Ter informatie: de plenaire begrotingsbehandeling van Infrastructuur en
Waterstaat is gepland in de week van 29 november 2022.

13

52.

Agendapunt:

Stand van zaken aanhangige wetgeving op IenW-terrein (uitgezonderd
begrotingswetten)
1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een
vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Verdere behandeling uitgesteld tot 2023.
2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-20, 35396
Aangemeld voor plenaire behandeling.
3. Wijziging Gemeentewet ter differentiatie van parkeertarieven naar
uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Geagendeerd voor de stemmingen op 04-10-2022.
4. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
Stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld. Brief wordt z.s.m. verwacht.
5. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op
nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van
de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
6. Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in
verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn, ingediend op 20-06-2022,
36137
Wetsverslag aangeleverd op 12-09-2022.
7. Wijziging van de Wet wegvervoer goederen, de Wet personenvervoer 2000
en de Wet op de economische delicten, ingediend op 29-06-2022, 36155
Wetsverslag aangeleverd op 08-09-2022.
8. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering
van het erkenningenstelsel, het verbeteren van de handhaafbaarheid en
enkele andere wijzigingen van technische aard, ingediend op 06-072022, 36164
Inbreng wetsverslag vastgesteld op 05-10-2022.
9. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor
luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 0707-2022, 36168
Inbreng wetsverslag vastgesteld op 12-10-2022.
10. Wijziging Wegenverkeerswet en intrekking Wet beheer
rijkswaterstaatswerken ten behoeve van een wettelijke grondslag voor
ongevallenregistratie ter implementatie van enkele EU-richtlijnen, ingediend
op 12-09-2022, 36189
Zie deze agenda.

Overig (openbaar)
53.

Agendapunt:

Voorstel van de wetgevingsrapporteurs Van Ginneken (D66) en Alkaya
(SP) inzake de herziening van de Spoorwegwet

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 6 september 2022
Stafnotitie - Voorstel van de wetgevingsrapporteurs Van Ginneken (D66) en
Alkaya (SP) inzake de herziening van de Spoorwegwet - 2022Z16272
De commissie stemt in met het voorstel de staatssecretaris te verzoeken om de
in de notitie genoemde punten ten aanzien van het wetsvoorstel te
verduidelijken.
De commissie stemt in met het voorstel de staf te vragen om, bij de indiening
van het wetsvoorstel, een geactualiseerde analyse te maken en daar de lagere
regelgeving ook bij te betrekken.

Besluit:

Besluit:
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54.

Agendapunt:

Voorstel van de voorbereidingsgroep Integraal bereikbaarheidsbeleid
om een jaarlijks strategisch debat over bereikbaarheidsopgaven aan de
MIRT-cyclus toe te voegen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 13 september 2022
Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep Integraal
bereikbaarheidsbeleid (de leden Minhas (VVD), Van Ginneken (D66), De Hoop
(PvdA)) voor toevoegen strategisch debat bereikbaarheidsopgaven aan MIRTcyclus - 2022Z16819
De commissie stemt in met het organiseren van een jaarlijks (eind maart)
terugkerend commissiedebat Strategische keuzes bereikbaarheid.
De bewindspersonen verzoeken om voorafgaand aan het nieuwe
commissiedebat een brief te sturen met visies, doelen, afwegingscriteria en de
voorgenomen inzet voor bestuurlijke overleggen, alsmede een terugblik op de
realisatie van voorgaande afspraken. Zij worden ook verzocht om in de juni- en
novemberbrieven en in het jaarlijkse MIRT-overzicht te reflecteren op de vraag
in hoeverre de uitkomsten van het commissiedebat Strategische keuzes
bereikbaarheid zijn opgevolgd.
Het toetsen van de concrete uitwerking aan de uitkomsten van het nieuwe
commissiedebat onderdeel laten uitmaken van de reguliere MIRT-debatten. De
staf zal dit ondersteunen met een notitie.
Deze werkwijze als pilot voor twee kalenderjaren uitvoeren en binnen de
commissie evalueren.
De voorbereidingsgroep bestaat uit de leden Minhas (VVD), Van Ginneken
(D66) en De Hoop (PvdA).

Besluit:
Besluit:

Besluit:

Besluit:
Noot:

55.

Agendapunt:

Voorstel van de voorbereidingsgroep Betalen naar gebruik voor een
verkenning, een rondetafelgesprek met deskundigen en afstemming
met de commissie Financiën voor de behandeling van het dossier.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 27 september 2022
Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep Betalen naar gebruik (de
leden Van Ginneken (D66), Van der Molen (CDA) en Stoffer (SGP)) voor een
verkenning, een rondetafelgesprek met deskundigen en afstemming met de
commissie Financiën voor de behandeling van het dossier. - 2022Z17807
De commissie stemt in met de in de notitie geschetste aanpak van de
parlementaire verkenning.
De commissie stemt in met het versturen van de conceptbrief uit de notitie aan
de commissie Financiën om de verkenning goed af te stemmen met de
behandeling van het dossier door die commissie.
De commissie stemt in met het organiseren van een rondetafelgesprek met
deskundigen over Betalen naar Gebruik met het conceptprogramma, zoals
opgenomen in de noot.
Datum: 16 november 2022, 16.15 - 17.45 uur.
Duur: 1,5 uur.
Genodigden:
- Hans Hilbers, PBL, of, indien niet beschikbaar, Annemiek Verrips, CPB
- Erik Verhoef, VU, of, indien niet beschikbaar, Bert van Wee, TU Delft
- Henk Meurs, Radboud Universiteit
- Linda Steg, RUG
- KPMG (mogelijk Michiel Aalders of Wesley Willemse)

Besluit:
Besluit:

Besluit:

Noot:

56.

Agendapunt:

Terugkoppeling van het gesprek tussen de commissie(onder)voorzitter
en de bewindspersonen van IenW op 29 september 2022

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, J. Rijkers - 5 oktober 2022
Terugkoppeling van het gesprek tussen de commissie(onder)voorzitter en de
bewindspersonen van IenW op 29 september 2022 - 2022Z18616
De voorzitter geeft een mondelinge terugkoppeling van het gesprek.

Besluit:
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Rondvraag
57.

Agendapunt:

Verzoek om de brief over de Wijziging van de Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (35756) zo spoedig mogelijk
toe te sturen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, J. Rijkers - 5 oktober 2022
Verzoek om de brief over de Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen
en biociden (35756) zo spoedig mogelijk toe te sturen - 2022Z18621
Conform verzoek.
LNV

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig (besloten)
Geen agendapunten

Griffier:

J. Rijkers

Activiteitnummer:

2022A02961
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