2020Z06180 / 2020D12999
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit,
Van het lid Bisschop (SGP) is het verzoek binnengekomen om een schriftelijk overleg te
voeren over de brief van de minister van LNV over het stikstofregistratiesysteem voor de
woningbouw- en infrasector (Kamerstuk 35 334 nr. 72), die de Kamer op 23 maart jl.
ontving. Het lid Bisschop stelt dinsdag 7 april 2020 om 16.00 uur voor als inbrengdatum,
met daarbij het verzoek aan de minister van LNV om binnen een week de beantwoording
aan de Kamer te sturen.
U wordt verzocht uiterlijk maandag 6 april 2020 om 14.00 uur middels een allen
beantwoorden op deze e-mail door te geven of u kunt instemmen met het verzoek.
Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen. *

Met vriendelijke groet,
Fyke Goorden
Adjunct-griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Waarnemend griffier contactgroep België
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

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

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 16:32
Onderwerp: Voorstel Bisschop SGP voor SO Stikstof
Beste griffie,
SGP-Kamerlid Roelof Bisschop wil aan de commissie graag het voorstel voorleggen om op korte
termijn een schriftelijk overleg te voeren met minister Schouten over de stikstofaanpak. Dit mede
naar aanleiding van de recent gepubliceerde Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur
en de bijbehorende Kamerbrief (35 334 nr. 72) en recente ontwikkelingen met betrekking tot het
overleg tussen de minister en het Landbouwcollectief en met betrekking tot externe saldering. We
denken aan inbreng voor volgende week dinsdag 16.00 uur en reactie van de minister binnen een
week.
Met vriendelijke groet,
Hans Maljaars

