Den Haag, 5 februari 2020
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
Geen agendapunten
Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Ontwerp-Structuurvisie A4 Burgerveen-N14

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 januari 2020
Ontwerp-Structuurvisie A4 Burgerveen-N14 - 35380-1
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 10 maart 2020.
Dit betreft de ontwerp-structuurvisie voor de A4 Burgerveen N14. Deze bevat
de resultaten van de MIRT-Verkenning A4 Burgerveen- N14, het plan-MER, het
voorkeursalternatief en de motivering daarvan. Naast de inhoud beschrijft de
ontwerp-structuurvisie het gevolgde proces waaronder de participatie. De
minister is voornemens eind mei 2020 de definitieve Voorkeursbeslissing te
nemen en de definitieve Structuurvisie vast te stellen.

Besluit:
Noot:

3.

Agendapunt:

Uitvoeringsverdrag gevaarlijke en chemische stoffen en pesticiden

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 januari 2020
Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag over de nieuwe Bijlage
VII van het op 10 september 1998 te Rotterdam tot stand gekomen Verdrag
van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande
geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke stoffen
chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (Trb. 1999, 30) 23908-(R1519)-142
Voor kennisgeving aangenomen.
Met deze brief wordt een voornemen tot het sluiten van een
uitvoeringsverdrag bij de Kamer gemeld, conform artikel 8 van de Rijkswet
goedkeuring en bekendmaking verdragen, en met het oog op artikel 7,
onderdeel f, van die Rijkswet. De eventuele wens om het uitvoeringsverdrag ter
uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan uiterlijk op 19
februari 2020 door de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te
kennen worden gegeven.
BuZa

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Wijzigingen Internationaal Verdrag voor beveiliging van mensenlevens
op zee

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 januari 2020
Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van
mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd; London, 14 juni 2019 - 30952351
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):

Algemeen
5.

Agendapunt:

Spreektijden ten behoeve van het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op
24 juni 2020

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, M.Y. Israel - 28 januari 2020
Spreektijden van het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 24 juni 2020 2020Z01335
De onderstaande spreektijden zijn vastgesteld.
1e termijn (in minuten): PVV 5, VVD 6, GL 4, CDA 5, SP 4, D66 5, PvdA 3, CU
2, PvdD 2, 50PLUS 2, SGP 1, DENK 1, FvD 1, vKA 0,5, vHaga 0,5.
2e termijn (in minuten): PVV 2, VVD 3, GL 2, CDA 2, SP 2, D66 2, PvdA 1,5, CU
1, PvdD 1, 50PLUS 1, SGP 1, DENK 1, FvD 1, vKA 0,5, vHaga 0,5.

Besluit:
Noot:

6.

Agendapunt:

Afschrift van een brief van de Voorzitter aan de Minister-president over
het informeren van de Tweede Kamer

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 15 januari
2020
Afschrift van een brief van de Voorzitter aan de Minister-president over het
informeren van de Tweede Kamer - 2020Z01717
Met instemming voor kennisgeving aangenomen.
In de brief verzoekt de Voorzitter de Minister-President om in de ministerraad
te bespreken dat de Kamer eerder wordt geïnformeerd dan de pers en dat
brieven, urgente omstandigheden daargelaten, binnen reguliere werktijden aan
de Kamer worden gezonden.

Besluit:
Noot:
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Infrastructuur en mobiliteit
7.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden marktonderzoek Lelystad Airport als
overloopluchthaven van Schiphol

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 januari 2020
Beantwoording vragen commissie over het marktonderzoek Lelystad Airport als
overloopluchthaven van Amsterdam Airport Schiphol en de notificatie
Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad - 31936-714
Betrekken bij de verdere behandeling van het Ontwerpbesluit tot wijziging
Luchthavenbesluit Lelystad.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

8.

Agendapunt:

Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over de
luchtvaartsector

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 15 januari 2020
Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over de luchtvaartsector 35334-41
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 26 maart 2020.
Tijdens de procedurevergadering van de commissie LNV op 22 januari jl. is
besloten deze brief over te dragen aan de commissie IenW.
BiZa, LNV

Agendapunt:

Drie economische studies op het gebied van luchtvaart

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 januari 2020
Drie economische studies op het gebied van luchtvaart - 31936-710
Agenderen voor het nog te plannen plenaire debat over de
milieueffectrapportage van Schiphol.
Tijdens de procedurevergadering van 22 januari jl. is besloten op 10 februari
2020 een schriftelijk overleg te voeren over deze brief. Voorts is besloten deze
brief aan te houden tot nadere besluitvorming tijdens deze
procedurevergadering.

Besluit:
Noot:

9.

Besluit:
Noot:

10.

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 december 2019
Marktonderzoek Lelystad Airport als overloopluchthaven van Amsterdam Airport
Schiphol - 31936-704
Betrekken bij de verdere behandeling van het Ontwerpbesluit tot wijziging
Luchthavenbesluit Lelystad.

Agendapunt:

Verzoek om toezending van de handhavingsrapportages van regionale
luchthavens

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 januari 2020
Reactie op verzoek commissie om toezending van de handhavingsrapportages
van regionale luchthavens - 2020Z01604
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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11.

Agendapunt:

Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds weg en spoor

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 januari 2020
Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen
2018 - 32252-63
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Toezeggingen AO Maritiem inzake MSC Zoe en motie over afsluiten
zuidelijke Waddenroute

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 januari 2020
Toezeggingen Algemeen Overleg Maritiem inzake MSC Zoe en motie over
afsluiten zuidelijke Waddenroute - 29684-200
Agenderen voor het algemeen overleg Maritiem op 14 mei 2020.
LNV

Agendapunt:

Reactie Gezondheidsraad lijst aandoeningen rijgeschiktheid

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 24 januari 2020
Medisch rijgeschiktheid: reactie Gezondheidsraad op vragen over lijst van
aandoeningen in huidige regeling eisen geschiktheid 2000 - 29398-790
Agenderen voor het nog in te plannen algemeen overleg Medische Keuringen
rijgeschiktheid, bij voorkeur in de week na het krokusreces.

Besluit:

13.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Schema toezicht artsen en antwoord op vragen over medische
keuringen rijgeschiktheid

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 24 januari 2020
Schema toezicht op de artsen en de keuringen van mensen met autisme en
antwoord op vragen over medische keuringen - 29398-793
Agenderen voor het nog in te plannen algemeen overleg Medische Keuringen
rijgeschiktheid, bij voorkeur in de week na het krokusreces.
VWS

Agendapunt:

Maandrapportage CBR december 2019

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 januari 2020
Maandrapportage CBR december 2019 over de divisies Rijgeschiktheid Medisch
en Klantenservice - 29398-791
Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 5 februari 2020.

Agendapunt:

Informatie over wetsvoorstellen verkeersveiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27
januari 2020
Reactie op verzoek commissie over informatie over wetsvoorstellen met
betrekking tot verkeersveiligheid - 29398-792
Agenderen voor een separaat te plannen algemeen overleg Handhaving in het
verkeer met de minister van Justitie en Veiligheid in maart 2020.
J&V

Besluit:

15.

16.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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17.

Agendapunt:

Strategische aanpak batterijen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer
- 28 januari 2020
Strategische aanpak batterijen - 31209-223
Agenderen voor het algemeen overleg Duurzaam vervoer op 22 april 2020.
BiZa, BuHa-OS, EZK

Agendapunt:

Eindevaluatie grootprojectstatus HSL Zuid

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 januari 2020
Eindevaluatie grootprojectstatus HSL Zuid - 2020Z01659
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering zodat de eindevaluatie
zorgvuldig kan worden getoetst aan de criteria uit de Regeling grote projecten.

Besluit:

18.

Besluit:

Water en milieu
19.

20.

Agendapunt:

Actuele ontwikkelingen op het gebied van dieselfraude

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer
- 23 januari 2020
Zevende overzichtsbrief in het kader van dieselfraude - 31209-222
Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 20 februari 2020.

Agendapunt:

Rapportage zorgplicht primaire waterkeringen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 januari 2020
Rapportage zorgplicht primaire waterkeringen - 31710-75
Agenderen voor het algemeen overleg Water op 18 juni 2020.

Besluit:

Europa
21.

Agendapunt:

Verslag Milieuraad 19 december 2019

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer
- 22 januari 2020
Verslag van de Milieuraad van 19 december 2019 - 21501-08-796
Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad op 3 maart 2020.
EZK, EU

Agendapunt:

Prioritering werkprogramma Europese Commissie 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 3 februari 2020
EU-stafnotitie prioriteringsexercitie voorstellen CWP 2020 - 2020Z01821
De commissie stelt een voorbereidingsgroep in die een gemotiveerd voorstel
voor een prioriteitenlijst ter vaststelling zal voorleggen in een volgende
procedurevergadering. De leden Postma (CDA), een nader te bepalen lid uit de
D66-fractie, Kröger (GroenLinks) en Laçin (SP) hebben zich aangemeld voor de
voorbereidingsgroep.
EU

Besluit:

22.

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 29 januari 2020
EU-voorstel: Werkprogramma Europese Commissie 2020, COM (2020) 37 2020Z01495
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Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Ter informatie.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS
Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, H.S.
Veldman (VVD) - 29 januari 2020
Selectie en prioritering van EU-voorstellen uit het Werkprogramma van de
Europese Commissie 2020 - 2020Z01515
Ter informatie.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, VWS, SZW, OCW, LNV, KR, J&V, I&W, FIN

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
23.

Agendapunt:

Reactie op het amendement van het lid Bisschop over het bij KB met
voorhang laten vervallen van artikel III (Kamerstuk 35188-15 )

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 27 januari 2020
Reactie op het amendement van het lid Bisschop over het bij KB met voorhang
laten vervallen van artikel III (Kamerstuk 35188-15 ) - 2020Z01284
Reeds betrokken bij de stemmingen over dit amendement op 28 januari 2020.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over voorhang van de
verkeersverdelingsregel (VVR) en het betrekken van het RIVM en de
Commissie voor de m.e.r. bij de reactie op het SATL-rapport

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 januari 2020
Reactie op verzoek commissie om een schriftelijke toelichting over voorhang
van de verkeersverdelingsregel (VVR) en het betrekken van het RIVM en de
Commissie voor de m.e.r. bij de reactie op het SATL-rapport - 31936-715
Reeds betrokken bij de inbreng schriftelijk overleg Voorhang
Verkeersverdelingsregel Lelystad Airport op 29 januari 2020.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over onderliggende gegevens
matrixborden voor AO Verkeersveiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 januari 2020
Reactie op verzoek commissie over onderliggende gegevens matrixborden voor
AO Verkeersveiligheid - 2020Z01603
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 5 februari
2020.

Besluit:

Overzichten activiteiten op IenW-gebied
26.

Agendapunt:
Noot:

Nog te plannen plenaire activiteiten
Debatten
14. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister IW)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van
27 november 2018
50. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister IW,
minister JV)
Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van
werkzaamheden van 18 april 2019
64. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 29 mei 2019
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133. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege
nieuwe uitstooteisen
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 28 januari 2020
Dertigledendebatten
12. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het
spoornetwerk (minister IW)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 15 januari 2019
16. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing
voor vrachtwagens (minister IW)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 24 januari 2019
23. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in
geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister IW, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden 12 februari 2019
26. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister IW, minister
VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de
regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
52. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het
drinkwater (minister IW, minister LNV)
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden 25 juni 2019
66. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister
IW)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden 26 november 2019
71. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport
(minister IW)
Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4
december 2019
73. Dertigledendebat over de hoorzitting inzake de implicaties van de PASuitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister IW)
Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17
december 2019
VAO's/VSO's
VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31521-118), aangevraagd door het lid
Laçin (SP)

27.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissieactiviteiten
04-02-2020 13.30 - 13.45 Petitie Marktbijdrage Sluis Kornwerderzand
04-02-2020 13.45 - 14.00 Petitie KLM Ondernemingsraad: ‘Geen rapporten
maar daden voor de Nederlandse luchtvaart’
05-02-2020 15.00 - 19.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid NB: als gevolg
van de plenaire agenda kan de minister van JV helaas niet aan dit AO
deelnemen
06-02-2020 15.00 - 16.30 Rondetafelgesprek OVV-rapport over de vliegramp
van Turkish Airlines bij Schiphol in 2009
10-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Drie economische
studies op het gebied van luchtvaart
11-02-2020 13.30 - 13.45 Petitie Veiligheidssituatie grondafhandeling op
Schiphol
11-02-2020 13.45 - 14.00 Petitie "Nee tegen groei van Schiphol" en ''Stop
vlieghinder Maastricht Aachen Airport''
11-02-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Mobiliteitsfonds*
12-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
13-02-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor*
19-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging
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Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs
19-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg PFAS
20-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Plan voor
overprogrammering*
20-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
27-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad
(maritieme zaken) 10-11 maart 2020*
03-03-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2020*
05-03-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Oplossingsrichtingen
bereikbaarheid Ameland
12-03-2020 15.30 - 18.30 Algemeen overleg Spoorordening
25-03-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
26-03-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart*
07-04-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 21
- 22 april 2020*
15-04-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verduurzaming luchtvaart
16-04-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie
22-04-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
13-05-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
14-05-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Maritiem
27-05-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 4 juni 2020*
28-05-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
10-06-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 22 juni 2020*
17-06-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
18-06-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water*
*Ten behoeve van deze activiteit is/zal een
stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor
gebruik door fracties.

28.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering
(niet zijnde begrotingswetten)
1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134(R1972)
Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader
wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng
verzonden ten behoeve van een wetsverslag
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-112017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag
verzonden
3. Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen, ingediend op
30-08-2019, 35267
Op 18-12-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
4. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen
i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019,
35293
Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag
verzonden
4. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag
verzonden
6. Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs, ingediend op
07-01-2020, 35372
Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 19 februari 2020
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Rondvraag
29.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Sienot (D66), namens het lid Paternotte (D66), om
de minister om een brief brief ta vragen over borgen veiligheid m.b.t.
drones en luchthavens n.a.v. het incident in Madrid

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M. Paternotte
(D66) - 4 februari 2020
Verzoek van het lid Paternotte (D66) om brief over borgen veiligheid m.b.t.
drones en luchthavens - 2020Z01986
Conform voorstel.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Voorstel van de rapporteur van het groot project ERTMS, het lid Van
Aalst (PVV), ten aanzien van de informatievoorziening inzake ERTMS
vanuit het kabinet

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 4 februari 2020
Stafnotitie reactie uitgangspuntennotitie en 11e voortgangsrapportage ERTMS 2020Z01993
De commissie stemt in met de voorstellen van de rapporteur ERTMS over de
informatievoorziening van het groot project ERTMS.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) om de minister te
verzoeken om een schriftelijke reactie op de petitie Marktbijdrage Sluis
Kornwerderzand die gisteren in ontvangst is genomen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.J.F. van der Graaf
(ChristenUnie) - 5 februari 2020
Voorstel van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) om de minister te verzoeken
om een schriftelijke reactie op de petitie Marktbijdrage Sluis Kornwerderzand
die gisteren in ontvangst is genomen - 2020Z02113
Conform voorstel.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) voor het gezamenlijk bekijken
van de film Dark Waters voor het algemeen overleg PFAS

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger
(GroenLinks) - 5 februari 2020
Voorstel van het lid Kröger (GL) voor het gezamenlijk bekijken van de film Dark
Waters voor het algemeen overleg PFAS op 19 februari 2020 - 2020Z02130
Conform voorstel. De leden Van Eijs (D66), Kröger (GL), Laçin (SP) en Van Esch
(PvdD) melden zich aan.
De activiteit zal plaatshebben op eigen kosten.

Besluit:
Noot:

Overig (besloten)
33.

Agendapunt:

Stafnotitie Kennisagenda commissie I&W 2020 – groslijst onderwerpen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 30 januari 2020
Stafnotitie Kennisagenda commissie I&W 2020 – groslijst onderwerpen 2020Z01663
Uit de groslijst is de onderstaande selectie gemaakt van thema's die worden
opgenomen in de kennisagenda 2020. Per e-mail wordt geïnventariseerd welke
leden zullen deelnemen aan de voorbereidingsgroep die per kennisthema wordt
ingesteld. De voorbereidingsgroepen krijgen als taak de kennisvraag te
formuleren en af te bakenen, uit te werken en een keuze te maken uit de in te
zetten instrumenten; en deze zo nodig voor te leggen aan de commissie.

Besluit:
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Noot:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
34.

Anticiperend handhaven Schiphol
Medische keuringen CBR
Grootstedelijke mobiliteit
Mobiliteitskeuzes
Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers/biobrandstoffen
Opkomende, ZZS- en chemische stoffen

Agendapunt:

Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) voor een rondetafelgesprek
over Cruise-repair op 20 februari 2020 van 10.00 - 12.00 uur

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra
(VVD) - 30 januari 2020
Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) voor een rondetafelgesprek over
Cruise-repair op 20 februari 2020 van 10.00 - 12.00 uur - 2020Z01559
Het programma wordt vastgesteld. De leden Remco Dijkstra (VVD), Van Aalst
(PVV), Postma (CDA) en Laçin (SP) melden zich aan.

Besluit:
Noot:

Programma
In een aantal Kamerdebatten is aandacht gevraagd voor het kunnen uitvoeren
van omvangrijke reparaties aan cruise- en offshore-schepen in de Rotterdamse
haven, waarbij naast het door de werf in te zetten personeel ook het eigen
technisch personeel van de reder aan boord werkzaamheden uitvoert. De sector
geeft aan dat de inspectie-werkzaamheden in Nederland van de internationaal
gangbare werkwijze dusdanig afwijken, dat de internationale reders al vijf jaar
lang Nederland bewust mijden. In de afgelopen 5 jaar zijn er geen opdrachten
voor dit type van grote reparatiewerkzaamheden (betreft veelal tientallen
miljoenen euro’s per opdracht) meer in de Rotterdamse haven ontvangen,
terwijl de beschikbaarheid van droogdokken, technisch personeel en
toeleveranciers Nederland zeer geschikt maakt voor deze werken. Hierdoor mist
Nederland toegevoegde waarde en werkgelegenheid.
De minister van SZW heeft in zijn brief van 14 oktober 2019, na intensief
overleg met en tussen de sociale partners, getracht een voor alle betrokken
partijen werkbare aanpak te komen. Deze inzet wordt gewaardeerd. Gelijktijdig
moet geconstateerd worden dat de voorgestelde aanpak voor de bedrijven als
ontoereikend wordt ervaren om bij de internationale cruise- en offshore-reders
weer voldoende vertrouwen te kunnen bieden om weer opdrachten in Nederland
en in Rotterdam te laten uitvoeren. Bedrijven die zowel in Nederland als in
andere landen actief zijn, wijzen op feitelijke verschillen in behandeling die
leiden tot een ongelijk speelveld. Deze nu al 5 jaar durende situatie is
schrijnend: hoewel wereldwijd de werfcapaciteit voor cruiseschepen is
volgeboekt, blijven reders Nederland bewust mijden vanwege de
onduidelijkheid over het optreden van Nederlandse arbeidsinspectie. Voor de
offshore gelden vergelijkbare omstandigheden. Inmiddels is de situatie bij de
betreffende werven dusdanig urgent, dat zij overwegen installaties en
grondreserveringen te moeten afstoten en personeel te moeten saneren. Deze
ontwikkeling is ons zeer onwelkom en schaadt het imago van Rotterdam al
maritieme werkplaats.
Centrale vraag:
Het is tegen deze urgente achtergrond dat de VVD-fractie voorstelt een
rondetafelgesprek met de betrokken partijen te organiseren.
In het rondetafelgesprek willen we trachten te achterhalen welke factoren het
ongelijke speelveld veroorzaken en welke maatregelen nodig zijn om wereldwijd
weer vertrouwen te kunnen bieden voor het uitvoeren van deze
werkzaamheden in Nederland.
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Blok 1: Bedrijven 10.00 - 12.00 uur
• Damen - Kommer Damen
• Heerema – Koos Jan van Brouwershaven
• IHC – Dave vander Heyde
• Allseas – Pieter Heerema
Blok 2: Omgeving bestaande uit sociale partners, sector en wetenschap 11.00
- 12.00 uur
• Hoogleraar Erasmus in Bijzondere Arbeidsverhoudingen - Gerdien van der
Voet
• NML: Rob Verkerk
• NMT: Marnix Krikke
• Havenbedrijf Rotterdam: Ronald Paul

Griffier:

M.Y. Israel

Activiteitnummer:

2019A04033
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