Den Haag, 13 oktober 2021

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
EU
EZK
LNV

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 13
oktober 2021

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

3, 37, 39
11
24, 29
7, 9, 30, 31, 37
9, 22, 26, 30, 31, 37

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, J. Rijkers - 30
september 2021
Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat d.d. 13
oktober 2021 - 2021Z14344
Het op het overzicht vermelde verzoek dat hieronder als apart punt is vermeld,
is door een meerderheid van de commissie gesteund.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, K.B.
Hagen (D66) - 13 oktober 2021
Verzoek van het lid Hagen (D66), namens het lid Tjeerd de Groot (D66), om de
minister van Economische Zaken en Klimaat uit te nodigen voor een nader in te
plannen commissiedebat Wadden en de duur van het commissiedebat met één
uur te verlengen. - 2021Z17808
Conform verzoek.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
3.

Agendapunt:

Technische briefing van het ministerie van IenW over het
Meerjarenplan ILT en de Inspectiebrede risicoanalyse op 27 oktober
2021 van 11.00 - 12.00 uur

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 21
september 2021
Toezending het Meerjarenplan 2022-2026 (MJP) van de Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT) - 35925-XII-4
De technische briefing vindt doorgang. De leden Peter de Groot (VVD), Hagen
(D66), Geurts (CDA) en Bouchallikh (GL) melden zich aan voor deelname aan
de technische briefing.
BiZa

Besluit:

Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Uitnodiging van Rijkswaterstaat voor een werkbezoek 'Instandhouding
infrastructuur' op 25 oktober 2021 van 13.00 - 15.00 uur

Zaak:

Brief derden - Rijkswaterstaat (RWS) te Den Haag - 7 oktober 2021
Uitnodiging van Rijkswaterstaat voor een werkbezoek 'Instandhouding
infrastructuur' - 2021Z17811
Er zal een nieuwe datum voor dit werkbezoek worden voorgelegd aan de
commissie

Besluit:

5.

Agendapunt:

Technische briefing van het PBL over 'Thuiswerken en gevolgen voor
wonen, werken en mobiliteit' op 11 november 2021 van 10.00 -11.00
uur

Zaak:

Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 14
september 2021
Aanbieding publicatie 'Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en
mobiliteit' van PBL - 2021Z15672
De technische briefing vindt doorgang. De leden Peter de Groot (VVD), Minhas
(VVD), Hagen (D66), Geurts (CDA), Bouchallikh (GL) en Van Raan (PvdD)
melden zich aan.

Besluit:

Wet- en regelgeving
6.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 5 maart 2021
Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor
maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 35756
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 november 2021.
Uiterlijk twee weken voor de inbrengdatum voor het verslag zal een
wetgevingsrapport worden verspreid voor gebruik door fracties.

Besluit:
Noot:

7.

Agendapunt:

Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de
Kernenergiewet (verruiming inspraak)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 1 juli 2021
Wijziging van de Kernenergiewet (verruiming inspraak) - 35881
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg - 8 oktober 2021
Nota naar aanleiding van het verslag - 35881-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
EZK
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8.

Agendapunt:

Voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in
verband met verbetering van de handhaafbaarheid en enkele andere
wijzigingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 28 september 2021
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met
verbetering van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen - 28684667
Niet controversieel verklaren.
Deze brief in samenhang behandelen met de brief 'Tijdelijke subsidieregeling
vuurwerkverbod COVID-19 opslag en vervoer en aanbieding ILT
signaalrapportage' (2021Z16887, agendapunt 23).
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
Vuurwerk vastgesteld op 27 oktober 2021.
Met het ontwerpbesluit wordt onder meer beoogd de handhaving en opsporing
van illegaal vuurwerk te verbeteren en de strafrechtelijke handhaafbaarheid te
bevorderen. De voorlegging van dit ontwerpbesluit geschiedt in het kader van
de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 21, zesde lid, van de
Wet milieubeheer) en biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot 1 november
2021 uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling
advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal
worden vastgesteld. De inwerkingtreding van dit besluit vindt plaats bij een bij
koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of
onderdelen daarvan verschillend kan zijn.

Besluit:
Besluit:

Besluit:
Noot:

9.

Agendapunt:

Besluit energie vervoer (RED II) kalenderjaren 2022 t/m 2030

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 8 oktober 2021
Besluit energie vervoer (RED II) kalenderjaren 2022 t/m 2030 - 32813-864
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 2 november 2021.
Bewindspersoon verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de
Kamerbehandeling is afgerond.
In de brief staat vermeld dat een spoedige bespreking nodig is om een tijdige
publicatie van het Besluit te realiseren voor de inwerkingtreding per 1 januari
2022.
EZK, LNV

Besluit:
Besluit:
Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Voorhang Ontwerp-verlenging en wijziging Gemeenschappelijke
regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 5 oktober
2021
Ontwerp-verlenging en wijziging Gemeenschappelijke regeling
schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 - 22026-518
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Besluit:
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11.

Agendapunt:

Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van
mensenlevens op zee

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 7 oktober
2021
Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van
mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd; Londen, 13 mei 2021 - 30952390
Niet controversieel verklaren.
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:
Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Algemeen
12.

Agendapunt:

Brief van de commissie Digitale Zaken met aanbieding notitie ‘ICTinvesteringen bij de overheid’

Zaak:

Brief commissie - griffier, L. Boeve - 30 september 2021
Brief van de commissie Digitale Zaken ter aanbieding van notitie ‘ICTinvesteringen bij de overheid’ - 2021Z16825
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Aandachtspunten van de Algemene Rekenkamer bij de
ontwerpbegroting 2022 van het ministerie van IenW

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 7 oktober 2021
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 (begrotingshoofdstuk XII van
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) (Kamerstuk 35925-XII) 2021Z17319
Betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling IenW (35925-XII) begin
november 2021.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Publicaties ILT van juli en augustus 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 30
september 2021
Publicaties ILT van juli en augustus 2021 - 2021Z16906
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Besluit:
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Infrastructuur en mobiliteit
15.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de toezending van het
eindrapport over de evaluatie grootprojectstatus HSL-Zuid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 7 oktober 2021
Beantwoording vragen commissie over de toezending van het eindrapport over
de evaluatie grootprojectstatus HSL-Zuid (Kamerstuk 22026-517) 2021Z17422
Agenderen voor het commissiedebat Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en
internationaal spoorvervoer op 9 december 2021.
Het proces tot beëindiging van de grootprojectstatus van de HSL-Zuid
voortzetten als uit de bespreking met de staatssecretaris op 9 december 2021
hiervoor geen belemmeringen voortvloeien. In dat geval zal na 9 december
2021 de commissie voor de Rijksuitgaven verzocht worden om advies uit te
brengen over de beëindiging van dit groot project.

Besluit:
Besluit:

16.

Agendapunt:

Vijftiende voortgangsrapportage ERTMS

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 1 oktober 2021
Vijftiende voortgangsrapportage ERTMS - 2021Z16976
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en
internationaal spoorvervoer op 9 december 2021.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 15
november 2021.
Ten behoeve van deze feitelijke vragenronde stelt de staf een notitie op die de
week voorafgaand wordt verspreid.

Besluit:
Besluit:
Besluit:
Noot:

17.

Agendapunt:

Voortgang opvolging advies Van Geel Omgevingsraad Schiphol

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 6 oktober
2021
Voortgang opvolging advies Van Geel Omgevingsraad Schiphol - 2021Z17286
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Luchtvaart op 9 november 2021.

Besluit:
Besluit:

18.

Agendapunt:

RIVM rapport haalbaarheid gezondheidsonderzoek werknemers
Schiphol

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 1 oktober
2021
RIVM rapport haalbaarheid gezondheidsonderzoek werknemers Schiphol 2021Z17008
Niet controversieel verklaren.
Reeds betrokken bij het tweeminutendebat Vliegveiligheid op 7 oktober 2021.

Agendapunt:

Stand van zaken CBR

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 28
september 2021
Stand van zaken CBR - 2021Z16597
Niet controversieel verklaren.
Reeds betrokken bij het commissiedebat CBR op 5 oktober 2021.

Besluit:

19.

Besluit:
Besluit:
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20.

Agendapunt:

Halfjaarverantwoording 2021 NS en ProRail

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 8 oktober 2021
Halfjaarverantwoording 2021 NS en ProRail - 2021Z17585
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en
internationaal spoorvervoer op 9 december 2021.

Besluit:
Besluit:

Water en milieu
21.

Agendapunt:

20e Voortgangsrapportage Tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 29
september 2021
20e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma 2021Z16743
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 22 november 2021.

Besluit:
Besluit:

22.

Agendapunt:

Reactie op de motie Grinwis c.s. over het benutten van de bevoegdheid
om de huidige WACC te verlengen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 1 oktober
2021
Reactie op de motie van het lid Grinwis c.s. over het benutten van de
bevoegdheid om de huidige WACC te verlengen (Kamerstuk 27625-547) 2021Z16986
Voor kennisgeving aangenomen.
LNV

Besluit:
Volgcommissie(s):

23.

Agendapunt:

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 opslag en
vervoer en aanbieding ILT signaalrapportage

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 30 september 2021
Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 opslag en vervoer en
aanbieding ILT signaalrapportage - 2021Z16887
Niet controversieel verklaren.
Deze brief in samenhang behandelen met het 'Ontwerpbesluit wijziging
Vuurwerkbesluit in verband met verbetering van de handhaafbaarheid en
enkele andere wijzigingen' (Kamerstuk 28684, nr. 667, agendapunt 8).
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
Vuurwerk vastgesteld op 27 oktober 2021.

Besluit:
Besluit:

Besluit:

24.

Agendapunt:

Afschrift brief sturen aan de EU-Commissaris voor Milieu, Oceanen en
Visserij, de heer Sinkevicius inzake Tata Steel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 5 oktober 2021
Afschrift brief sturen aan de EU-Commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij,
de heer Sinkevicius inzake Tata Steel - 2021Z17190
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor een nader te plannen commissiedebat Externe veiligheid.
EU

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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25.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over verschillende onderwerpen op het
terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 1 oktober 2021
Antwoorden op vragen commissie over verschillende onderwerpen op het
terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (Kamerstuk 25422277) - 2021Z16985
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor een nader te plannen commissiedebat Nucleaire veiligheid.

Agendapunt:

Verzamelbrief Wadden

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 6 oktober
2021
Verzamelbrief Wadden - 2021Z17293
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor een nader te plannen commissiedebat Wadden.
Op 12 oktober jl. heeft de commissie middels een e-mailprocedure besloten het
commissiedebat Wadden, dat gepland stond op 13 oktober 2021, te verplaatsen
naar een nader te bepalen datum.
LNV

Agendapunt:

Evaluatie van de Commissie Genetische Modificatie

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 8 oktober
2021
Evaluatie van de Commissie Genetische Modificatie - 2021Z17587
Niet controversieel verklaren.
De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzoeken de
behandeling over te nemen.

Besluit:

26.

Besluit:
Besluit:
Noot:

27.

Besluit:
Besluit:

Europa
28.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Infrastructuur en
Waterstaat

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, J. Rijkers - 7 oktober 2021
Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 2021Z17451
Besluiten conform onderstaande voorstellen.
Zaken die op de Europese agenda staan worden in de regel niet controversieel
verklaard.
Indien de commissie deze zaak niet controversieel verklaart, is het voorstel
conform onderstaande voorstellen te besluiten.

Besluit:

• Openbare raadpleging inzake luchtkwaliteit – herziening van de EU-regels
(OR)
Besluit: Ter informatie.
• Verslag m.b.t. tenuitvoerlegging van een verordening over harmonisatie van
voorschiften voor het wegvervoer en een richtlijn over de organisatie van de
arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer
uitoefenen (COM/2021/610)
Besluit: Ter informatie.
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29.

Agendapunt:

Verslag van de informele bijeenkomst van Transportministers d.d. 2223 september 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 6 oktober
2021
Verslag aan van de informele bijeenkomst van Transportministers d.d. 22-23
september 2021 - 2021Z17208
Agenderen voor het commissiedebat Transportraad op 1 december 2021.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over de Milieuraad van 6 oktober 2021 te
Luxemburg

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 5 oktober 2021
Antwoorden op vragen commissie over de Milieuraad van 6 oktober 2021 te
Luxemburg - 2021Z17196
Voor kennisgeving aangenomen.
EZK, LNV

Besluit:
Volgcommissie(s):

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
31.

Agendapunt:

Gevolgen PFAS voor ontpoldering Hedwigepolder

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 5 oktober
2021
Gevolgen PFAS voor ontpoldering Hedwigepolder - 2021Z17203
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg PFAS-problematiek in het
Westerscheldegebied op 7 oktober 2021.
EZK, LNV

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overzichten activiteiten op IenW-gebied
32.

Agendapunt:

Kennisagenda 2021
- Integraal bereikbaarheidsbeleid (literatuuronderzoek is verricht; technische
briefing van de Rli was op 30-09)
- Verduurzaming luchtvaart (minister op 15-09 verzocht om extra informatie)
- Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (technische
briefing was op 27/09)
- Luchtkwaliteit (wetenschappelijke factsheet gereed, voorstel voor
behandeling op deze pv)
- Circulaire economie (stafbriefing Circulaire economie was op 06-10)
- Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: het lid Peter de Groot (VVD))
- Grote projecten:
1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid
Boulakjar (D66));
3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (grootprojectstatus in afronding; inbreng
eindonderzoek 08-09-2021 plaatsgevonden).
- Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen (juli 2021),
CO2 emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (juli 2021),
EU-productbeleid (Q4 2021), EU Spoorlijninitiatief 2021 (Q3 2021), FuelEU
zeevaart (juli 2021), EU-strategie duurzame en slimme mobiliteit (verschenen
09-12-20).
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33.

Agendapunt:

Geplande activiteiten van de commissie tot 1 december 2021
12-10-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag basisnet en
ontwikkeling robuust basisnet spoor
Dit debat wordt verplaatst Commissiedebat Wadden
14-10-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de
begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022
14-10-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Deltaprogramma 2022
14-10-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Advies Gezondheidsraad
over ultrafijn stof
26-10-2021 13.40 - 14.00 Petitie De Nederlandse MicroMobiliteitCoalitie biedt
petitie aan inzake Lichte Elektrische Voertuigen (LEV's)
27-10-2021 11.00 - 12.00 Technische briefing Meerjarenplan ILT 2022-2026
en de Inspectiebrede risicoanalyse (videoverbinding/hybride)
27-10-2021 14.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek
Infrastructuur en Waterstaat*
28-10-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen MIRT-overzicht 2022
29-10-2021 09.45 - 14.15 Werkbezoek Lelystad Airport en MITC
01-11-2021 09.00 - 17.00 Werkbezoek Waddeneilanden
03-11-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
08-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vijfde
Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer*
09-11-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Luchtvaart
10-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag
(wetsvoorstel) Iinitiatiefwetsvoorstel van de leden Bromet en Tjeerd de Groot
inzake geborgde zetels waterschappen
11-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Meerjarenplan 2022-2026
ILT
11-11-2021 13.00 - 16.00 Rondetafelgesprek Overstromingen in ZuidNederland
16-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel
vrachtwagenheffing
17-11-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
18-11-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Circulaire Economie
22-11-2021 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water*
24-11-2021 16.00 - 20.45 Commissiedebat Maritiem
*Ten behoeve van deze activiteit zal een
stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor
gebruik door fracties.

34.

Agendapunt:
Noot:

Ongeplande plenaire activiteiten
De plenaire begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat is voorzien in
de week van 2 november 2021.
Dertigledendebat
4. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister
IW)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden
26-11-2019
Tweeminutendebatten
Tweeminutendebat CBR
Aangevraagd door het lid De Hoop (PvdA)
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35.

Agendapunt:
Noot:

Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd
begrotingswetten)
1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134(R1972)
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-112017, 34836
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
3. Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering
van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State
en het nader rapport zijn ontvangen.
4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar
uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
6. Initiatiefwetsvoorstel van de leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake het
volledig democratiseren van de waterschapsbesturen, ingediend op 21-102020, 35608
Bij de procedurevergadering van 29-09-2021 is besloten tot het voeren van
een rondetafelgesprek vóór de inbrengdatum van het verslag (vastgesteld op
10-11-2021). De nadere uitwerking van het rondetafelgesprek, inclusief een
datumvoorstel, is geagendeerd in het besloten deel van deze
procedurevergadering.
7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
Zie deze agenda.
8. Wijziging van de Kernenergiewet, ingediend op 02-07-2021, 35881
Inbreng voor het wetsverslag geleverd op 09-09-2021.
9. Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen, ingediend
op 14-07-2021, 35886
Inbreng voor het wetsverslag geleverd op 06-10-2021.
10. Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 16-11-2021.

Rondvraag
36.

Agendapunt:

Aanbieding Wetenschappelijke factsheet Luchtkwaliteit

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 5 oktober 2021
Stafnotitie - Wetenschappelijke factsheet Luchtkwaliteit. - 2021Z17185
Deze factsheet, op verzoek van de commissie opgesteld in het kader van de
kennisagenda, publiceren zodat deze als openbare factsheet beschikbaar komt.
De opstellers, de heer Brunekreef en de heer Schaap, verzoeken tijdens een
technische briefing de factsheet toe te lichten.
Agenderen voor een nader te plannen commissiedebat Leefomgeving.
• Indien u akkoord gaat met het organiseren van een technische briefing zal
tijdens de volgende procedurevergadering een datum worden voorgelegd en
de aanwezigheid worden geïnventariseerd.
• De voorbereidingsgroep voor het kennisthema Luchtkwaliteit bestaat uit de
leden Hagen (D66), Bouchallikh (GL) en Van Esch (PvdD).

Besluit:
Besluit:
Besluit:
Noot:
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37.

Agendapunt:

Inventarisatie deelname werkbezoek aan de Waddeneilanden
(Schiermonnikoog) op 1 november 2021 (i.v.m. nieuwe datum)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, B. Schuurkamp - 5
oktober 2021
Inventarisatie deelname aan werkbezoek aan de Waddeneilanden
(Schiermonnikoog) op 1 november 2021 (i.v.m. nieuwe datum) - 2021Z17103
Er melden zich geen extra leden aan voor deelname aan het werkbezoek. De
volgende leden hadden zich reeds aangemeld: Aukje de Vries (VVD), Peter de
Groot (VVD), Minhas (VVD), Rudmer Heerema (VVD), Tjeerd de Groot (D66),
De Hoop (PvdA), Van Houwelingen (FvD).
BiZa, EZK, LNV

Besluit:

Volgcommissie(s):

38.

Agendapunt:

Het lid Geurts (CDA) stelt voor de staatssecretaris te rappelleren in
verband met de op 9 juni jl. door de commissie verzochte reactie op de
brief van de gemeente Altena over de toepassing recycling en
menggranulaat

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) 13 oktober 2021
Het lid Geurts (CDA) stelt voor de staatssecretaris te rappelleren in verband
met de op 9 juni jl. door de commissie verzochte reactie op de brief van de
gemeente Altena over de toepassing recycling en menggranulaat. 2021Z17848
Conform voorstel.

Besluit:

Overig (openbaar)
Geen agendapunten
Overig (besloten)
39.

Agendapunt:

Uitgewerkt programmavoorstel van de leden Boswijk (CDA) en
Bouchallikh (GroenLinks) voor het rondetafelgesprek inzake het
initiatiefwetsvoorstel voor het volledig democratiseren van de
waterschapsbesturen op 18 november 2021 van 15.00 tot 17.00 uur

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.G. Boswijk (CDA) 8 oktober 2021
Voorstel van de leden Boswijk (CDA) en Bouchallikh (GroenLinks) voor het
organiseren van een rondetafelgesprek naar aanleiding van het
initiatiefwetsvoorstel Democratisering waterschappen op 18 november 2021
van 15.00 tot 17.00 uur - 2021Z17523
Het onderstaande programma wordt vastgesteld. Wijzigingen in dit kader
worden bijgehouden op de website van de Tweede Kamer op de pagina met
informatie over dit rondetafelgesprek. De leden Rudmer Heerema (VVD),
Boswijk (CDA), De Hoop (PvdA), Bouchallikh (GL) en Van Esch (PvdD) melden
zich aan.
Blok 1: deskundigen op het terrein van de inrichting van het
waterschapsbestuur
• Een lid van de Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen
• Een staatsrechtdeskundige
• Unie van Waterschappen
• Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit
Utrecht
Blok 2: betrokkenen uit de waterschapsbesturen uit de vier geledingen
vertegenwoordigers in het Algemeen bestuur
• LTO
• Natuurmonumenten
• VNO-NCW
• Waterschapspartij (Water Natuurlijk of AWP)
BiZa

Besluit:

Volgcommissie(s):
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Zaak:

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

40.

Agendapunt:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L. Bromet (GroenLinks) - 21 oktober
2020
Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de
Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van
de waterschapsbesturen - 35608
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 november 2021.
De inbrengdatum is verschoven van 10 naar 23 november 2021 vanwege de
inplanning van bovenvermeld rondetafelgesprek op 18 november 2021.
BiZa
De begrotingsrapporteur Peter de Groot (VVD) presenteert zijn
bevindingen zoals hij die namens de commissie beoogt in te brengen
bij de begrotingsbehandeling

Griffier:

J. Rijkers

Activiteitnummer:

2021A01489
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