Den Haag, 14 september 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
DEF
EU
KR
LNV

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 20 september 2018
10.15 - 11.15 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

11, 13
6, 7, 8, 9, 10, 11, 23
11
6, 21, 23
6, 10
16, 19

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Noot:

3.

Inventarisatie belangstelling technische briefing over I&W-aspecten
van het Europese Meerjarig Financieel Kader op donderdag 18 oktober
van 14.00 tot 15.00 uur
Voorstel: Welke leden melden zich aan voor deelname aan deze technische
briefing?
Noot: Deze technische briefing vindt doorgang indien zich daarvoor ten minste
4 leden aanmelden die minimaal 30 zetels vertegenwoordigen. Aanmelding is
niet
vrijblijvend: indien een lid zich afmeldt, dient hij/zij voor vervanging te
zorgen.

Agendapunt:

Inventarisatie belangstelling technische briefing door Unie van
Waterschappen over 'Waterschapspeil 2018' op donderdag 22
november van 10.00 tot 11.00 uur

Zaak:

Brief derden - Unie van Waterschappen (UvW) te Den Haag - 10 september
2018
Aanbod UvW voor technische briefing 'Waterschapspeil 2018: trends en
ontwikkelingen in het regionale waterbeheer' - 2018Z15744
Welke leden melden zich aan voor deelname aan deze technische briefing?
Deze technische briefing vindt doorgang indien zich daarvoor ten minste 4
leden aanmelden die minimaal 30 zetels vertegenwoordigen. Aanmelding is
niet vrijblijvend: indien een lid zich afmeldt, dient hij/zij voor vervanging te
zorgen.

Voorstel:
Noot:

4.

5.

Agendapunt:

Uitnodiging voor werkbezoek ‘Toepassing grond en baggerspecie in
diepe plassen in de praktijk'

Zaak:

Voorstel:

Brief derden - Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën
(FODI) te Kerkdriel - 31 augustus 2018
Uitnodiging FODI en Cascade voor werkbezoek ‘Toepassing grond en
baggerspecie in diepe plassen in de praktijk' - 2018Z15171
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Agendapunt:

Uitnodiging start nieuwe campagne Aandacht in het verkeer

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 4 september 2018
Uitnodiging start nieuwe campagne Aandacht in het verkeer - 2018Z15248
Voor kennisgeving aannemen (deze activiteit vond plaats op 13 september
2018).

Voorstel:

Wet- en regelgeving
6.

Agendapunt:

Verdrag inzake luchtdiensten tussen Nederland en Mexico

Zaak:

Volgcommissie(s):

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 4 september 2018
Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Verenigde Mexicaanse Staten; ’s-Gravenhage, 24 april 2018 - 35019-1
Voor kennisgeving aannemen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdrag ter stilzwijgende
goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform art. 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 4 oktober 2018 door de Kamer of door ten minste 30 leden van de
Kamer te kennen worden gegeven.
EU, BuZa, KR

Agendapunt:

Verdrag inzake luchtdiensten tussen Nederland en Sudan

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 4 september 2018
Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Republiek Sudan; Khartoem, 29 maart 2018 - 35017-1
Voor kennisgeving aannemen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdrag ter stilzwijgende
goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform art. 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 4 oktober 2018 door de Kamer of door ten minste 30 leden van de
Kamer te kennen worden gegeven.
BuZa

Voorstel:
Noot:

7.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Wijziging van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname
van afval in de Rijn- en binnenvaart

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 4 september 2018
Wijziging van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval
in de Rijn- en binnenvaart en van de Uitvoeringsregeling van dit Verdrag
(Besluit CDNI 2017-I-4), Straatsburg, 22 juni 2017 - 35018-1
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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Noot:

Volgcommissie(s):

9.

Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging 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 4 oktober 2018 door de Kamer of door ten minste 30
leden van de Kamer te kennen worden gegeven.
BuZa

Agendapunt:

Wijzigingen van het verdrag voor de controle en het beheer van
ballastwater en sedimenten van schepen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 11 september
2018
Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag voor de controle en
het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen; Londen, 13 april
2018 - 30952-315
Voor kennisgeving aannemen.
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

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Infrastructuur en mobiliteit
10.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie Paternotte/Amhaouch over een versterkt
verdragennetwerk

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 augustus
2018
Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Paternotte en Amhaouch
over een versterkt verdragennetwerk - 34899-(R2102)-8
Voor kennisgeving aannemen.
De commissie voor BuZa heeft de behandeling van deze brief overgedragen
aan de commissie voor IW. De brief is getekend door de minister van BuZa.
KR, BuZa

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Evaluatie Convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de
burgerluchtvaart

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 2 juli
2018
Evaluatie Convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de
burgerluchtvaart - 24804-97
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 5 december 2018.
De commissie voor JV heeft de behandeling van deze brief overgedragen aan
de commissie voor IW. De brief is getekend door de ministers van JV en IW.
I&W, BiZa, BuZa, DEF

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Reactie op de uitgangspuntennotitie groot project Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 12 juli 2018
Reactie op uitgangspuntennotitie Groot project Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer (PHS) - 32404-88
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 11 oktober 2018.

Voorstel:
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Zaak:

Voorstel:
Noot:

Voorstel:

13.

Agendapunt:

'Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018' van het Planbureau voor de
Leefomgeving

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 6 september 2018
Publicatie ‘Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018’ van het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) - 32660-68
Betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling I&W (voorzien in de week van
6 november 2018).
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Toezending van de bijlage “Feitenrelaas" behorende bij de evaluatie
crisisbeheersing Merwedebrug

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 september 2018
Toezending van de bijlage “Feitenrelaas" behorende bij de evaluatie
crisisbeheersing Merwedebrug - 34775-XII-77
Voor kennisgeving aannemen.
Het hoofddocument (Evaluatie crisisbeheersing Merwedebrug, Kamerstuk 34
775 XII, nr. 56) is reeds behandeld tijdens het algemeen overleg
Verkeersveiligheid op 13 maart 2018.

Voorstel:
Noot:

15.

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 14 september 2018
Stafnotitie - Reactie staatssecretaris op Uitgangspuntennotitie Groot project
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) - 2018Z16061
Het standpunt van de commissie per brief aan de staatssecretaris kenbaar
maken conform het voorstel van de rapporteur dat is opgenomen in de notitie.
In de uitgangspuntennotitie heeft de commissie aangegeven welke
uitgangspunten wat haar betreft gelden voor de controle op en
informatievoorziening over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Naar
aanleiding van de reactie van de staatssecretaris doet de rapporteur, de heer
Ziengs (VVD), in de bijgaande stafnotitie het voorstel om de staatssecretaris
per brief het standpunt van de commissie kenbaar te maken ten aanzien van
vier punten, zodat deze kunnen worden besproken tijdens het algemeen
overleg Spoor op 11 oktober: 1. de indicatoren klanttevredenheid en
punctualiteit; 2. de reizigersaantallen op corridorniveau; 3. de financiële
informatie en 4. de goederenroute Oost-Nederland.
Betrekken bij het algemeen overleg Spoor op 11 oktober 2018.

Agendapunt:

Evaluatie gestandaardiseerde tunneluitrusting

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 september 2018
Evaluatie gestandaardiseerde tunneluitrusting - 29296-33
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

Water en milieu
16.

Agendapunt:

Update droogteperiode

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 3 september 2018
Update droogteperiode - 27625-451
Betrekken bij het plenaire debat over het omgaan met de gevolgen van
aanhoudende droogte.

Voorstel:
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17.

Volgcommissie(s):

LNV

Agendapunt:

Aanvullende maatregel tegen verzilting drinkwaterinname bij Andijk

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 september 2018
Aanvullende maatregel tegen verzilting drinkwaterinname bij Andijk 2018Z16001
Betrekken bij het plenaire debat over het omgaan met de gevolgen van
aanhoudende droogte.

Voorstel:

18.

Agendapunt:

Onderzoek Beleidsdoorlichting Artikel 23: meteorologie, seismologie
en aardobservatie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 5 september 2018
Onderzoek Beleidsdoorlichting Artikel 23 (Beleidsartikel 23 meteorologie,
seismologie en aardobservatie) - 32861-34
Wenst de commissie specifieke aandachtspunten mee te geven aan de
staatssecretaris voor de uit te voeren beleidsdoorlichting artikel 23
Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie?
De bijgevoegde stafnotitie bevat de suggestie de staatssecretaris te verzoeken
om rolinvulling en positionering van de onafhankelijk deskundige in
overeenstemming te brengen met de vereisten uit de Regeling Periodiek
Evaluatieonderzoek.

Voorstel:

Noot:

Zaak:

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het AO water van 28 juni 2018 over
metingen PFOA door Zuid-Holland

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 7 september 2018
Voldoen van een toezegging, gedaan tijdens het Algemeen Overleg water van
28 juni 2018, over metingen PFOA door Zuid-Holland - 28089-92
Betrekken bij het plenaire debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf
Chemours.
LNV

Voorstel:
Volgcommissie(s):

20.

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 13 september 2018
Stafnotitie - Opzet beleidsdoorlichting art. 23 Meteorologie, Seismologie en
Aardobservatie - 2018Z16040
Betrekken bij het bovenstaande voorstel.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Thieme (PvdD) over de ontdekking
dat de kerncentrale van Tihange 3 constructiefouten bevat

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 11 september 2018
Reactie op het verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 5 juli 2018, over de ontdekking dat de kerncentrale van
Tihange 3 constructiefouten bevat - 25422-228
Agenderen voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid op 20 november
2018.

Voorstel:
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Europa
21.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage rapporteur EU-clean mobility (Sienot, D66)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 3 september 2018
Stafnotie - Voortgangsrapportage rapporteur EU-clean mobility - 2018Z15073
Betrekken bij het algemeen overleg Duurzaam vervoer op 31 oktober 2018.
EU

Agendapunt:

Internationale klimaatcommissie Global Commission on Adaptation

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 september 2018
Internationale klimaatcommissie Global Commission on Adaptation - 32813196
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 26 november 2018.

Voorstel:

22.

Voorstel:

23.

Agendapunt:

Fiche: MFK - Verordening tot vaststelling van een Europees instrument
voor nucleaire veiligheid

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 augustus
2018
Fiche: MFK - Verordening tot vaststelling van een Europees instrument voor
nucleaire veiligheid - 22112-2683
Agenderen voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid op 20 november
2018.
EU, BuZa

Agendapunt:

EU-voorstellen week 35-37

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.Y. Israel - 13 september 2018
EU-voorstellen week 35-37 - 2018Z16027
Ter informatie.
Het betreft een openbare raadpleging over het raakvlak tussen chemicaliën-,
product- en afvalwetgeving

Voorstel:

24.

Voorstel:
Noot:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
25.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage van het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad
over de eerste helft van 2018

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 13 september 2018
Voortgangsrapportage van het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB)
over de eerste helft van 2018 - 2018Z15961
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Openbaar vervoer, ovchipkaart en taxi op 20 september 2018.

Voorstel:
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Overzichten activiteiten op IenW-gebied
26.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissieactiviteiten tot aan het kerstreces
20-09-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
20-09-2018 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart
en taxi
24-09-2018 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Letter of Intent Eurostar
25-09-2018 13.15 - 13.30 Petitie Bandencontrole in de APK
25-09-2018 13.30 - 13.45 Petitie Nationaal plan op hormoonverstorende
stoffen
25-09-2018 13.45 - 14.00 Petitie 'Bomen langs N-wegen moeten blijven'
25-09-2018 18.00 - 22.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
26-09-2018 10.00 - 10.30 Gesprek Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek
verduurzaming luchtvaart
27-09-2018 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel)Wijziging van de Wet
luchtvaart ter implementatie van een EU-verordening over voorvallen in de
burgerluchtvaart (wetgevingsrappport is reeds verspreid)
27-09-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
28-09-2018 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Project Zeetoegang
IJmond
02-10-2018 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Evaluatie van de
regiegroep Belevingsvlucht vliegroutes Lelystad Airport
02-10-2018 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 9 oktober
03-10-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
05-10-2018 10.00 - 14.00 Werkbezoek Rotterdam Maritime Capital voor
Schone Innovatieve Maritieme Oplossingen (uitnodiging gemeente Rotterdam
en Nederland Maritiem Land)
05-10-2018 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Droneregelgeving
07-10-18 t/m 08-10-18
Werkbezoek Spoorwegpolitie Londen en Eurostar
09-10-2018 13.30 - 13.45 Petitie N35
11-10-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoor
Ten behoeve van dit algemeen overleg zijn notities verspreid over het
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
11-10-2018 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieu- en
Transportraad d.d. 29-30 oktober
16-10-2018 16.00 - 17.30 Gesprek Deltacommissaris
17-10-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
31-10-2018 10.30 - 14.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek
Infrastructuur en Waterstaat
Ten behoeve van dit wetgevingsoverleg zal een stafnotitie worden verspreid.
31-10-2018 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
07-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
20-11-2018 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Nucleaire Veiligheid
21-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
21-11-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 3 december
22-11-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
26-11-2018 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water
Ten behoeve van dit wetgevingsoverleg zal een stafnotitie worden verspreid.
29-11-2018 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
05-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
05-12-2018 11.30 - 16.00 Algemeen overleg Luchtvaart
06-12-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoorordening
06-12-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Maritiem
12-12-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 20 december
12-12-2018 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
19-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
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27.

Agendapunt:
Noot:

Nog te plannen plenaire activiteiten
1. Wetgeving
• 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
• 34675 Wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten
• 34914 Wetsvoorstel ter implementatie van het Europese Vierde
Spoorwegpakket
2. Debatten
• Debat over nucleaire veiligheid
Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden van 1 februari 2018
• Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
• Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim
Aangevraagd door het lid Bruins (CU) in de regeling van werkzaamheden
van 26 juni 2018
• Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte
Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden
van 4 september 2018
3. Dertigledendebatten
• Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden
van 30 januari 2018
• Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door
chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
van 21 februari 2018
• Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van
werkzaamheden van 7 maart 2018
• Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden
van 13 maart 2018
• Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden van 13 maart 2018
• Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden
van 22 maart 2018
• Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van
Schiphol
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden
van 3 april 2018
• Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen
Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van
werkzaamheden van 11 april 2018
• Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan
gedacht
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden van 14 juni 2018
• Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden
slecht voor het milieu zijn
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
van 4 juli 2018
• Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
van 5 juli 2018
• Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de
milieuregels overtreden
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
van 13 september 2018
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4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag
Schriftelijk Overleg (VSO))
• VAO MIRT met als eerste spreker het lid Van Aalst (PVV)
• VAO Circulaire economie met als eerste spreker het lid Laçin (SP)
NB: de IW-begrotingsbehandeling is voorzien in de week van 6
november 2018.

Rondvraag
28.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) om de staatssecretaris te
vragen om de reactie op het nieuws dat bedrijven sjoemelen met
kunstgrasvelden te ontvangen voor het algemeen overleg
Leefomgeving van 27 september

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.P. Wassenberg
(PvdD) - 13 september 2018
Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) om de staatssecretaris te vragen om
de reactie op het nieuws dat bedrijven sjoemelen met kunstgrasvelden te
ontvangen voor het algemeen overleg Leefomgeving van 27 september. 2018Z15960
Ter bespreking.
Het bericht is beschikbaar via deze link.

Voorstel:
Noot:

Overig (besloten)
29.

Agendapunt:

Stand van zaken uitvoering jaarplanning versterking kennispositie
2018

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 13 september 2018
Stafnotitie - Stand van zaken uitvoering jaarplanning versterking kennispositie
2018 - 2018Z15984
Ter informatie.
• Hierbij ontvangt u een overzicht van de stand van zaken van de uitvoering
van de jaarplanning versterking kennispositie commissie IW van het
lopende jaar.
• Het betreft onder meer activiteiten op het gebied van duurzaam vervoer,
asbestsanering, verduurzaming luchtvaart, milieucriminaliteit
en mainports.
• Alle activiteiten uit het jaarplan zijn reeds uitgevoerd of in voorbereiding.
• In januari start een nieuwe inventarisatie voor de jaarplanning versterking
kennispositie 2019.
• De grote projecten vormen onderdeel van de Jaarplanning versterking
kennispositie 2019. De status daarvan komt aan de orde in het volgende
agendapunt.

Voorstel:
Noot:

30.

Agendapunt:

Herbezinning grote projecten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 3 september 2018
Stafnotitie - Herbezinning grote projecten - 2018Z15112
De beëindigingsprocedure voor de projecten Zandmaas/Grensmaas en Ruimte
voor de Rivier voortzetten.
De commissie voor Financiën zal in dat geval conform de Regeling grote
projecten worden verzocht advies uit te brengen over de voorgenomen
beëindiging van de grootprojectstatus.

Voorstel:
Noot:
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Voorstel:
Voorstel:
Noot:

31.

Agendapunt:

Verzoek om planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat voor het jaar 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 februari 2018
Update planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
2018 - 34775-XII-71
Instemmen met het verzoek aan de bewindspersonen om uiterlijk voor het
Kerstreces een planningsbrief 2019 aan de Kamer te sturen.
• In de jaarlijkse planningsbrief, die de commissie sinds 2017
ontvangt, geven de bewindspersonen aan welke stukken zij van plan zijn
naar de Kamer te sturen in het volgende jaar. Deze planningsbrief vormt
mede de basis voor de door de commissie op te stellen Jaarplanning
versterking kennispositie 2019.
• Zowel de planningsbrief als de jaarplanning zijn instrumenten
die voortkomen uit de aanbevelingen van de parlementaire
Klankbordgroep Versterking van de Kennis- en Onderzoeksfunctie van de
Kamer, waarmee alle vaste commissies in de Kamer werken.

Voorstel:
Noot:

32.

Wenst de commissie de grootprojectstatus van een of meerdere andere
projecten te beëindigen?
Wenst de commissie de informatieafspraken en/of de behandelwijze van een
of meerdere projecten te wijzigen?
In de bijgaande stafnotitie is achtergrondinformatie over de grote projecten
opgenomen die kan worden gebruikt bij de besluitvorming.

Agendapunt:

Hoofdlijnenverslag zomergesprekken met fractiemedewerkers

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 13 september 2018
Stafnotitie - Hoofdlijnenverslag zomergesprekken met fractiemedewerkers 2018Z15986
Ter bespreking.
In het kader van de aanbeveling van de Klankbordgroep versterking kennisen onderzoekpositie om regelmatig de kwaliteit en tevredenheid van de
commissieondersteuning te meten heeft de staf van de commissie voor
Infrastructuur en Waterstaat in de zomer met medewerkers van vrijwel alle
fracties gesproken. Naar aanleiding van die gesprekken stelt de
commissiestaf de volgende aanpassingen voor:
• verzending van de agenda van de procedurevergadering op
maandagmorgen, zodat daarop ook de brieven staan die na de
ministerraad aan de Kamer worden verzonden;
• bij het ministerie nogmaals aandacht vestigen op het belang van tijdige
toezending van Kamerbrieven voorafgaand aan debatten.

Voorstel:
Noot:

Griffier:

M.Y. Israel

Activiteitnummer:

2018A01428
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