Den Haag, 13 april 2017

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. gevaren van geoengineering

Zaak:

Brief derden - M. Freeve te - 18 maart 2017
Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. gevaren van geoengineering 2017Z03832
Petitieaanbieding organiseren.
Deze petitie (https://petities.nl/petitions/stop-chemtrails-nu-enweermanipulatie-nu?) behelst het vermeende sproeien door vliegtuigen van
schadelijke stoffen in het luchtruim (zgn. 'chemtrails').

Besluit:
Noot:

3.

Agendapunt:

Verzoek ANWB om het manifest 'Verkeersveiligheid: een nationale
prioriteit' op 19 april 2017 te bespreken

Zaak:

Brief derden - ANWB te Den Haag - 3 april 2017
Verzoek ANWB tot aanbieding en bespreking manifest 'Verkeersveiligheid: een
nationale prioriteit' d.d. 19 april 2017 - 2017Z04429
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Verzoek IVN om faciliteren van Duurzame Dinsdag 2017 in de Oude
Zaal d.d. 5 september 2017

Zaak:

Brief derden - Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) te Den
Haag - 27 februari 2017
Verzoek IVN bijeenkomst 'Duurzame dinsdag 2017' te mogen houden in de
Oude Zaal d.d. 5 september 2017 - 2017Z03414

Besluit:

Instemmen met het verzoek om toestemming van de organisatie van Duurzame
Dinsdag om de Oude Zaal en omliggende ruimtes op 5 september 2017 te
gebruiken voor haar jaarlijkse evenement en de directeur Bedrijfsvoering en
Informatisering van de Kamer hierover een positief advies uitbrengen. Hierbij
de kanttekening plaatsen dat gebruik van de Oude Zaal niet mogelijk zal zijn als
de formatiebesprekingen dan nog niet afgerond zijn.

Wetgeving
5.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten
(Verzamelwet IenM 2017)

Zaak:

Besluit:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 27
oktober 2016
Wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten (Verzamelwet IenM
2017) - 34591
Niet controversieel verklaren.
Dit wetsvoorstel is op 22 februari 2017 aangemeld voor plenaire behandeling.
De commissie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat het wetsvoorstel
als hamerstuk kon worden afgedaan. Tijdens de extra procedurevergadering
d.d. 30 maart jl. is besloten een besluit over het al dan niet controversieel
verklaren van het wetsvoorstel aan te houden tot deze procedurevergadering.
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Agendapunt:

Wetsvoorstel begeleid rijden

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 14 maart 2017
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve
invoering van begeleid rijden - 34693
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 mei 2017 te 12.00 uur.
De staf verzoeken over dit wetsvoorstel een wetgevingsrapport op te stellen,
dat twee weken voor de inbrengdatum beschikbaar komt voor gebruik door
fracties.

Besluit:
Noot:

6.

Besluit:
Besluit:

7.

Agendapunt:

Wetsvoorstel wrakopruiming BES

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 31 maart 2017
Wijziging van de Wet maritiem beheer BES en van Boek 8 van het Burgerlijk
Wetboek BES in verband met de implementatie van het Verdrag van Nairobi
inzake wrakopruiming - 34710
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 mei 2017 te 12.00 uur.
De staf verzoeken over dit wetsvoorstel een wetgevingsrapport op te stellen,
dat twee weken voor de inbrengdatum beschikbaar komt voor gebruik door
fracties.
V&J, KR

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Ontwerp van een regeling houdende regels betreffende de eisen inzake
ecologisch ontwerp van verwarmingstoestellen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 2 maart 2017
Ontwerp van een regeling houdende regels betreffende de eisen inzake
ecologisch ontwerp van verwarmingstoestellen - 29383-279
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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Noot:

9.

Volgcommissie(s):

Met deze regeling wordt beoogd te voldoen aan enkele verplichtingen die
voortvloeien uit de EU-regelgeving inzake het ecologisch ontwerp van
verwarmingstoestellen. Artikel 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer
verplicht er toe om regels in geval van strikte implementatie van een Europese
richtlijn bij ministeriële regeling vast te stellen. Hetzelfde artikel verplicht er toe
om het ontwerp van de ministeriële regeling ten minste vier weken voordat de
regeling wordt vastgesteld, toe te zenden aan de beide kamers der StatenGeneraal.
EU, V&J

Agendapunt:

Ontwerpbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 21 maart 2017
Ontwerpbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - 25422-186
Agenderen voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 10 mei 2017.
Het voorliggende besluit strekt tot omzetting en uitvoering van Richtlijn
2013/59/Euratom die de lidstaten verplicht tot voortzetting en verdere
ontwikkeling van het bestaande systeem van stralingsbescherming voor alle
handelingen met een risico op blootstelling aan ioniserende straling. De
voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
voorhangprocedure van artikel 76, eerste lid, van de Kernenergiewet en
biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot 1 mei 2017 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 minister
vraagt in haar aanbiedingsbrief om spoedige behandeling (vóór 1 juli 2017) van
dit ontwerpbesluit vanwege de Europese deadline voor implementatie van de
richtlijn per 6 februari 2018.
De minister verzoeken om geen onomkeerbare te zetten met dit besluit totdat
de behandeling ervan in de Kamer is afgerond.

Besluit:
Noot:

Besluit:

10.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit inzake
gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden door inzamelaar en
enkele andere verbeteringen en reparaties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 22 februari 2017
Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit inzake gescheiden
aangeleverd afval gescheiden houden door inzamelaar en enkele andere
verbeteringen en reparaties - 30872-209
Aanmelden voor plenaire behandeling in de vorm van een tweeminutendebat
(VSO), met als eerste spreker het lid Kröger (GL).

Besluit:

Zaak:

Besluit:

11.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 2 januari 2017
Ontwerpbesluit over gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden door
inzamelaar en enkele andere verbeteringen en reparaties - 30872-208
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Agendapunt:

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
de Republiek ten Oosten van de Uruguay

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 28 maart 2017
Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Republiek ten Oosten van de Uruguay; Montevideo, 12 december 2016 34705-1
Voor kennisgeving aangenomen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdrag ter stilzwijgende
goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 5, eerste lid van de
Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen.

Besluit:
Noot:
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Volgcommissie(s):

De eventuele wens om het verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de
Kamer voor te leggen kan uiterlijk op 27 april 2017 door de Kamer of door ten
minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.
BuZa

Algemeen
12.

Agendapunt:

Werkwijzeafspraken commissie IenM

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5 april 2017
Werkwijzeafspraken commissie IenM - 2017Z04491
Deze (eerder in de commissie gemaakte) werkwijzeafspraken blijven hanteren
en in het voorjaar van 2018 evalueren.

Besluit:

13.

Agendapunt:

De behandeling van de jaarverantwoording over 2016 en de eerste
suppletoire begrotingen over 2017 in de commissies

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 30 maart 2017
Behandeling van de verantwoording over 2016 en de eerste suppletoire
begrotingen over 2017 in de commissies - 2017Z04262
Een wetgevingsoverleg Jaarverslagen IenM plannen op 29 juni 2017 van 14.30
tot 17.30 uur.
De deadline voor feitelijke vragenrondes over de jaarverslagen is reeds door het
Presidium vastgesteld op 24 mei 2017. Het kabinet zal worden verzocht de
antwoorden op de vragen uiterlijk 2 juni 2017 bij de Kamer in te dienen.
Per e-mail inventariseren of de commissie één of meer rapporteurs wenst aan
te wijzen die namens de commissie de kwaliteit van de verantwoordingsstukken
onderzoeken
• De commissie Financiën beveelt aan één rapporteur vanuit de coalitie en
één vanuit de oppositie aan te stellen.
• Een besluit over de derde aanbeveling van de commissie, om de Algemene
Rekenkamer een technische briefing te laten verzorgen over haar rapporten
bij de jaarverslagen, kan worden genomen na aanbieding van de ARrapporten aan de Kamer.

Besluit:
Noot:

Besluit:

Noot:

14.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissievergaderingen
Overleggen:
• 19-04-2017, 14.00 - 15.00 uur: Technische briefing Biobrandstoffen
• 19-04-2017, 15.00 - 18.00 uur: Rondetafelgesprek Biobrandstoffen (zie
rondvraagpunt Van Veldhoven (D66))
• TOT NADER ORDER UITGESTELD: 20-04-2017, 16.00 - 17.30 uur:
Algemeen overleg Behandelvoorbehoud EU-voorstel reductie
luchtvaartemissies (naar aanleiding van het rondvraagpunt van Remco
Dijkstra (VVD) wordt dit algemeen overleg tot nader order uitgesteld; als
de Kamer instemt met het voorstel van de commissie om het
behandelvoorbehoud in te trekken, komt het overleg geheel te vervallen)
- Meireces •
•
•

•

10-05-2017, 10.15 - 11.15 uur: Procedurevergadering
10-05-2017, 13.00 - 16.00 uur: Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
11-05-2017, 14.00 - 17.00 uur: Algemeen overleg (Klimaat en)
Biobrandstoffen
Besluit: Het onderwerp 'klimaat' wordt uit dit overleg geknipt; een nieuw
algemeen overleg Klimaat zal worden gepland na het zomerreces.
17-05-2017, 13.00 - 16.00 uur: Algemeen overleg Spoor
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besluit: Dit algemeen overleg wordt uitgesteld en samengevoegd met het
algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 22 juni.
18-05-2017, 14.00 - 16.00 uur: Algemeen overleg Openbaar vervoer, OVchipkaart en taxi
24-05-2017, 10.15 - 11.15 uur: Procedurevergadering
24-05-2017, 13.00 - 16.00 uur: Algemeen overleg Wegverkeer en
verkeersveiligheid
Besluit: Dit algemeen overleg wordt uitgesteld (naar 14 juni).
30-05-2017, 16.00 - 18.00 uur: Algemeen overleg Transportraad d.d. 8 9 juni 2017
01-06-2017, 14.00 - 19.00 uur: Algemeen overleg MIRT
Besluit: Dit algemeen overleg wordt uitgesteld (naar 21 juni).
06-06-2017, 16.00 - 18.00 uur: Algemeen overleg Scheepvaart
Besluit: Ter voorbereiding op dit algemeen overleg wordt (op 20 april) een
feitelijke vagenronde gehouden over de motie-Van Helvert c.s. over de
taskforce commercial cruise vessels.
07-06-2017, 10.15 - 11.15 uur: Procedurevergadering
07-06-2017, 12.30 - 14.30 uur: Algemeen overleg Milieuraad d.d. 19 juni
2017
15-06-2017, 10.00 - 14.00 uur: Algemeen overleg Water
21-06-2017, 10.15 - 11.15 uur: Procedurevergadering
21-06-2017, 13.00 - 15.00 uur: Algemeen overleg Ruimtelijke ordening
22-06-2017, 10.00 - 13.00 uur: Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS
28-06-2017, 14.30 - 17.30 uur: Algemeen overleg Externe veiligheid
29-06-2017, 14.30 - 17.30 uur: Wetgevingsoverleg Jaarverslagen
Infrastructuur en Milieu
05-07-2017, 10.15 - 11.15 uur: Procedurevergadering
- Zomerreces -

•
•
•

13-09-2017, 15.00 - 18.00 uur: Algemeen overleg Luchtvaart
07-12-2017, 14.30 - 17.30 uur: Algemeen overleg Leefomgeving
13-12-2017, 15.00 - 18.00 uur: Algemeen overleg Circulaire Economie

Schriftelijke inbrengen:
• 12-04-2017, 12.00 - 12.00 uur: Inbreng verslag Wijziging Wet
milieubeheer en Woningwet in verband met invoering van het landelijk
asbestvolgsysteem (LAVS)
• 13-04-2017, 12.00 - 12.00 uur: Inbreng schriftelijk overleg Informele
Milieuraad 25 - 26 april 2017
• 19-04-2017, 12.00 - 12.00 uur: Inbreng feitelijke vragen Positief
bedrijfsresultaat TransLink
• 17-05-2017, 12.00 - 12.00 uur: Inbreng feitelijke vragen Startnota “De
opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie”
Besluit: Deze vragenronde wordt uitgesteld (naar 20 juni).
• 24-05-2017, 12.00 - 12.00 uur: Inbreng feitelijke vragen Jaarverslagen
2016 Infrastructuur en Milieu
• 14-06-2017, 12.00 - 12.00 uur: Inbreng feitelijke vragen Suppletoire
begrotingen Infrastructuur en Milieu samenhangend met de Voorjaarsnota
2017

15.

Agendapunt:

Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk (ADR) tweede
halfjaar 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 5 april
2017
Overzicht titels uitgebrachte rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) tweede
halfjaar 2016 - 32802-36
Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d.
29 juni 2017.

Besluit:

5

Noot:

Dit betreft een halfjaarlijks overzicht. De vermelde rapporten op IenM-gebied
zijn te vinden via
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten
/2016/07/01/adr-rapporten-infrastructuur-en-milieu.

Mobiliteit/Transport
16.

17.

Agendapunt:

Wettelijke regeling rol bevrachter binnenvaart

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 24 maart 2017
Wettelijke regeling rol bevrachter binnenvaart - 31409-152
Agenderen voor het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 6 juni 2017.

Agendapunt:

Aanpassing regelgeving voor vliegen met drones

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 5 april 2017
Aanpassing regelgeving voor vliegen met drones - 30806-39
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 23 mei 2017 te 12.00 uur.
DEF

Agendapunt:

Vervanging Regeringsvliegtuig

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 4 april 2017
Vervanging Regeringsvliegtuig - 34550-XII-73
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 16 mei 2017 te 12.00 uur.
BiZa

Besluit:

18.

Besluit:
Volgcommissie(s):

Infrastructuur
19.

Agendapunt:

Hoekse lijn

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 30 maart 2017
Stand van zaken van de ombouw tot metrolijn van de spoorweg Schiedam
Centrum – Hoek van Holland Strand (Hoekse lijn) - 23645-644
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Ruimte
20.

Agendapunt:

Handreiking Passende Scheiding van Functies bij Project-mer

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 3 april 2017
Handreiking Passende Scheiding van Functies bij Project-mer - 34287-25
Agenderen voor het algemeen overleg Ruimtelijke ordening d.d. 21 juni 2017.

Besluit:

Milieu
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21.

Agendapunt:

Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 23 februari 2017
Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen - 30196-538
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Klimaat, na het
zomerreces.
EZ, EU

Agendapunt:

Scenario’s implementatie ILUC-richtlijn

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 8 februari 2017
Scenario’s implementatie ILUC-richtlijn - 30196-522
Agenderen voor het algemeen overleg Biobrandstoffen d.d. 11 mei 2017.
Agenderen voor de technische briefing over Biobrandstoffen d.d. 19 april 2017.
Agenderen voor het rondetafelgesprek over Biobrandstoffen d.d. 19 april 2017
EZ, EU

Agendapunt:

Reactie op moties inzake biobrandstoffen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 30 maart 2017
Reactie op moties inzake biobrandstoffen - 30196-541
Agenderen voor algemeen overleg Biobrandstoffen d.d. 11 mei 2017.
Agenderen voor de technische briefing over Biobrandstoffen d.d. 19 april 2017.
Agenderen voor het rondetafelgesprek over Biobrandstoffen d.d. 19 april 2017.

Agendapunt:

Verbod verwijderen roetfilter en roetfiltertest in de APK

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 3 april 2017
Verbod verwijderen roetfilter en roetfiltertest in de APK - 30175-250
Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving d.d. 7 december 2017.

Besluit:

22.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

23.

Besluit:
Besluit:

24.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Rapportage over de pieknormering (geluid) voor bedrijfsmatige
activiteiten zoals deze is opgenomen in het ontwerpbesluit kwaliteit
leefomgeving (Bkl)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 4 april 2017
Rapportage over de pieknormering (geluid) voor bedrijfsmatige activiteiten
zoals deze is opgenomen in het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) 33118-93
De commissiestaf zal voor de volgende procedurevergadering d.d. 10 mei 2017
in afstemming met het ministerie een behandelvoorstel doen.

Besluit:

Water
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26.

Agendapunt:

Voorstel om een gesprek met de Deltacommissaris te organiseren ter
voorbereiding op het algemeen overleg Water

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar
n.v.t. - 6 april 2017
Voorstel om een gesprek met de Deltacommissaris te organiseren ter
voorbereiding op het AO Water - 2017Z04572
Gesprek met de Deltacommissaris organiseren op 8 juni 2017 van 10.00 tot
11.30 uur.
• De leden Visser (VVD), Geurts (CDA), Jetten (D66), Laçin (SP) en Van
Brenk (50+) hebben zich tijdens de procedurevergadering voor het gesprek
aangemeld.
• Tijdens het gesprek zal in zijn algemeenheid het Deltaprogramma
besproken worden en zullen ook de grote waterprojecten (zie de
agendapunten hieronder) aan de orde komen.
• Uiterlijk 1 juni zal de commissie in verband met de voorbereiding op het
gesprek en het algemeen overleg Water d.d. 15 juni een stafnotitie
ontvangen waarin de grote projecten op het gebied van water zullen
worden behandeld.

Besluit:
Noot:

27.

Agendapunt:

11de voortgangsrapportage Tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 30 maart 2017
11e voortgangsrapportage (VGR11) van het Tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) met peildatum 31 december
2016 - 32698-33
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 18 mei 2017
te 12.00 uur.
Ten behoeve van deze inbreng zal de commissie uiterlijk één week van tevoren
een stafnotitie ontvangen.
Agenderen voor het gesprek met de Deltacommissaris d.d. 8 juni 2017.
Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.

Agendapunt:

29e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 30 maart 2017
29e voortgangsrapportage over het programma Ruimte voor de Rivier - 3008085
Agenderen voor het gesprek met de Deltacommissaris d.d. 8 juni 2017
Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.
EZ

Agendapunt:

31ste voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 30 maart 2017
31e voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas - 18106-239
Agenderen voor het gesprek met de Deltacommissaris d.d. 8 juni 2017
Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.
EZ

Besluit:
Noot:
Besluit:

28.

Besluit:
Besluit:

29.

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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Europa
30.

Agendapunt:

EU-voorstellen week 8-13

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 6 april
2017
EU-voorstellen week 8-13 - 2017Z04649
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda informele bijeenkomst voor milieuministers op
25 en 26 april 2017

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 5 april 2017
Geannoteerde agenda informele bijeenkomst voor milieuministers op 25 en 26
april 2017 - 21501-08-673
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 13
april 2017.
BuHa-OS, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

32.

Agendapunt:

Circulaire economie - voorstel rondetafelgesprek en aanwijzing
rapporteur

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 6 april 2017
Stafnotitie - Circulaire economie, voorstel Rondetafelgesprek en aanwijzing
rapporteur - 2017Z04574
De commissie heeft besloten géén nieuwe rapporteur aan te wijzen voor het
onderwerp Circulaire economie.
De commissie heeft besloten te inventariseren of er voldoende leden deel zullen
nemen aan een rondetafelgesprek over de financiële aspecten van Circulaire
economie, waarvoor ook de commissies Financiën en Economische Zaken
worden uitgenodigd, op woensdag 14 juni 2017 van 10.00 tot 12.00 uur.
Daarbij worden ook aanvullende suggesties voor sprekers en de behoefte aan
ondersteuning van de commissiestaf geïnventariseerd.
Het rondetafelgesprek zal alleen doorgang vinden als zich daarvoor minimaal 4
leden aanmelden die samen minimaal 30 zetels vertegenwoordigen.
Aanmelding is niet vrijblijvend: als een lid onverhoopt verhinderd is, dient
hij/zij voor vervanging te zorgen.

Besluit:
Besluit:

Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

33.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y. Cegerek (PvdA) - 16
februari 2017
Eindverslag rapporteur EU-pakket Circulaire Economie - 2017Z02611
Ter informatie.
Dit eindverslag bevat meer informatie en aanbevelingen van de voormalig
rapporteur over bovenstaande voorstellen.

Agendapunt:

Voorstel werkbezoeken Brussel

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 6 april 2017
Stafnotitie - Behandelvoorstel werkbezoeken Brussel - 2017Z04580
Inventariseren welke leden interesse hebben deel te nemen aan een
werkbezoek naar Brussel over transport.

Besluit:
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Noot:

Volgcommissie(s):

Bij het werkbezoek voor transportwoordvoerders kan met de Europese
Commissie (zo mogelijk EU-Commissaris Bulç van Transport), de relevante
Europarlementariërs voor transport en transportorganisaties (ngo’s, brancheorganisaties) worden gesproken over de op handen zijnde EU-voorstellen over
wegvervoer en duurzame mobiliteit (zoals de voorstellen over schone
voertuigen en over normstelling voor auto’s en busjes). Ook kunnen de effecten
van de Brexit op EU-transportbeleid worden verkend.
EU

Overig
Geen agendapunten
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
34.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
1. Wetgeving:
• 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen
naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs,
bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling
aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van
wijziging.
• 34591 Wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten
(Verzamelwet IenM 2017)
Dit wetsvoorstel is op 22 februari 2016 aangemeld voor plenaire
behandeling. De commissie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat
het als hamerstuk kan worden afgedaan.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor
hebben ingeschreven.
2. Debatten:
• Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang
zijn blootgesteld aan een giftige stof
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
• Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de
veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol
Aangevraagd door het lid Jetten (D66) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 6 april 2017.
3. Dertigledendebatten:
• Dertigledendebat over de CO2-uitstoot in Nederland
Aangevraagd door het lid Arissen (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 5 april 2017.
4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag
Schriftelijk Overleg (VSO)):
• VSO Ontwerpbesluit over gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden
door inzamelaar en enkele andere verbeteringen en reparaties (30 872,
nr. 208)
Eerste spreker: het lid Kröger (GL).
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Rondvraag
35.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Wörsdörfer (VVD) om de Wijziging van de Wro en
de Invoeringswet Wro (afschaffing actualiseringsplicht
bestemmingsplannen en beheersverordeningen) niet controversieel te
verklaren

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Wörsdörfer (VVD)
- 6 april 2017
Voorstel van het lid Wörsdörfer (VVD) om de Wijziging van de Wro en de
Invoeringswet Wro (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en
beheersverordeningen) niet controversieel te verklaren - 2017Z04614
Aan de Kamer voorgesteld het wetsvoorstel tot wijziging van de Wro en de
Invoeringswet Wro (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en
beheersverordeningen) af te voeren van de lijst van controversiële
onderwerpen.
Het lid Wörsdörfer (VVD) wil dit wetsvoorstel niet controversieel verklaren
opdat gemeenten de ruimte gegeven wordt om zich voor te kunnen bereiden op
de veranderingen die volgen wanneer de Omgevingswet in werking treedt.

Besluit:

Noot:

Zaak:

Besluit:
Besluit:

36.

Agendapunt:

Noot:

37.

Agendapunt:

Noot:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 26 januari 2017
Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke
ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en
beheersverordeningen) - 34666
Aan de Kamer voorgesteld deze zaak af te voeren van de lijst van
controversiële onderwerpen.
Tijdens de volgende procedurevergadering zal worden besloten over de verdere
behandeling van het wetsvoorstel, mits de Kamer ermee instemt dit
wetsvoorstel af te voeren van de lijst met controversiële onderwerpen.

Voorstel van de rapporteur van het groot project ERTMS, het lid
Dijkstra (VVD), voor een technische briefing over ERTMS op 18 mei
2017 van 10 tot 11 uur.
Besluit: De leden Middendorp (VVD), Dijkstra (VVD), Von Martels (CDA),
Jetten (D66), Kröger (GL) en Laçin (SP) melden zich aan voor deze technische
briefing, die daarmee doorgang vindt.

Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om aan de Kamer voor te
stellen het behandelvoorbehoud op EU-verordening tot reductie van
broeikasgasemissies van luchtvaartuigen COM (2017) 54 in te trekken
en het hieraan gewijde AO behandelvoorbehoud d.d. 20 april 2017 uit
te stellen (en te laten vervallen, nadat de Kamer heeft ingestemd met
de intrekking van het behandelvoorbehoud)
Besluit: De Kamer voorstellen het behandelvoorbehoud in te trekken en het
hieraan gewijde AO uitstellen (en laten vervallen, nadat de Kamer heeft
ingestemd met de intrekking van het behandelvoorbehoud).
Noot: Op 4 april 2017 heeft de Kamer op voorstel van de commissie
ingestemd met de plaatsing van het behandelvoorbehoud.
EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 9 februari 2017
EU-voorstel: Verordening tot reductie van broeikasgasemissies van
luchtvaartuigen COM (2017) 54 - 2017Z02187
Agenderen voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 13 april 2017.
EU
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Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

38.

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 maart
2017
Fiche: Verordening voortzetting beperkte toepassing EU ETS voor de luchtvaart
en voorbereidingen implementatie wereldwijd systeem CO2-emissiereductie
luchtvaart - 22112-2326
Agenderen voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 13 april 2017.
EU

Agendapunt:

Voorstel van het lid Middendorp (VVD) om het Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) aan te wijzen als groot project

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Middendorp (VVD)
- 4 april 2017
Voorstel van het lid Middendorp (VVD) om het Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer aan te wijzen als groot project - 2017Z04466
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en de staf verzoeken een
notitie op te stellen over de betekenis van het aanwijzen van een groot project.
Per brief d.d. 21 november 2016 hebben de bewindspersonen van
Infrastructuur en Milieu de commissie in overweging gegeven onder meer
PHS aan te wijzen als groot project in de zin van de Regeling Grote Projecten.
Tijdens de procedurevergadering d.d. 8 februari 2017 heeft het lid De Boer
(VVD) aangegeven dat zij zich zal beraden op een voorstel hiertoe. Het
resultaat daarvan is hieronder weergegeven:
• De afgelopen jaren heeft de commissie voortgangsrapportages over
het PHS ontvangen, die in verschillende Kamerdebatten aan de orde zijn
geweest. Zo is het voorgekomen dat er geschoven is met de financiën
binnen PHS vanwege gewijzigde prioriteiten of omstandigheden en zijn er
mee- en tegenvallers geweest.
• PHS staat voor een enorme verscheidenheid aan projecten en maatregelen
die voor hoge bedragen ingevoerd gaan worden. Het is derhalve geen
routinematig project, en er zijn substantiële financiële belangen en daarmee
ook aanmerkelijke uitvoeringsrisico’s verbonden aan PHS. Het gaat
bovendien om de veiligheid van een belangrijk deel van de totale
rijksinfrastructuur waar meer dan een miljoen mensen per dag gebruik van
maken.
• Om hier meer grip op te houden heeft het meerwaarde om PHS de status
van groot project toe te kennen. Dit doet recht aan de complexiteit en
omvang van het totale project. Het Rijk is in feite als enig aandeelhouder
van ProRail verantwoordelijk voor PHS. De status van groot project geeft de
Kamer de mogelijkheid om meer inzicht te verkrijgen in de voortgang van
het project en beter en tijdig te kunnen bijsturen of herprioriteren binnen
het programma.
• Het biedt een handvat en structuur om als Kamer met de minister het debat
goed, efficiënt en ook politiek te kunnen voeren. Het is van toegevoegde
waarde om per corridor de verschillende deelprojecten uitgebreider te
laten toelichten, inclusief de bijbehorende financiën per
deelproject/maatregel. Ook zou het goed zijn afwijkingen die binnen de
corridors en de verschillende deelprojecten plaatsvinden, zowel in tijd als in
geld, inzichtelijk te maken.
• Tevens zou het goed zijn als in de voortgangsrapportage steeds aandacht
wordt besteed aan de vraag of de verschillende projecten nog steeds
bijdragen aan de oorspronkelijke doelstelling van PHS. Ook de onderlinge
samenhang en versterking van de verschillende projecten moet een punt
van aandacht worden in de rapportage. Daarbij moet de Kamer op basis
van de verschafte informatie de afweging kunnen maken om bij de sturen
als dit niet het geval blijkt te zijn.

Besluit:
Noot:
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Noot: Indien de commissie een nieuw groot project wil aanwijzen, dienen de
volgende stappen te worden gezet:
1. De commissie voor Financiën dient om advies te worden gevraagd over de
aanwijzing van een groot project;
2. Na ontvangst van het advies dient de commissie een voorstel te doen aan
de Kamer, vergezeld van het uitgebrachte advies;
3. Indien de Kamer instemt dient de commissie een notitie op te stellen over
de uitgangspunten bij de parlementaire controle op dit project. Het
gaat onder meer om de duur van de grootprojectstatus, aanwijzingen over
de inrichting van de voortgangsrapportages, aanwijzingen over de op te
stellen accountantsrapporten en de frequentie en verschijningstijdstip van
voortgangsrapportages en accountantsrapporten.
39.

Agendapunt:

Voorstel Van Veldhoven (D66) om het rondetafelgesprek over
Biobrandstoffen d.d. 19 april 2017 uit te breiden

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven
(D66) - 5 april 2017
Voorstel Van Veldhoven (D66) om het rondetafelgesprek over Biobrandstoffen
d.d. 19 april 2017 uit te breiden - 2017Z04493
Naar aanleiding van de besluitvorming in deze procedurevergadering wordt het
rondetafelgesprek Biobased producten en brandstoffen op 19 april 2017 van
15.00 tot 18.00 georganiseerd. Het definitieve programma is in de noot
bijgevoegd.
Blok 1: Bedrijfsleven (15.00 – 16:00 uur)
1. Neste: Bart Leenders
2. Havenbedrijf Rotterdam
3. Alco Energy: Rob Vierhout
4. VNCI
5. BioMCN: Søren Jacobsen
Blok 2: Maatschappelijke organisaties (16.00 - 17.00 uur)
1. Milieudefensie: Rolf Schipper
2. Natuur en milieu: Anouk Florentinus
3. Staatsbosbeheer: Sylvo Thijssen
4. Platform Duurzame Biobrandstoffen: Eric van den Heuvel
Blok 3: Wetenschappers (17.00 – 18.00 uur)
1. Dr. ir. Carlo Hamelinck, (ECOFYS)
2. Prof. Dr. André Faaij, Director Energy Academy Europe (RUG)
3. Drs. J.P.M. Ros (PBL)
4. Prof.dr.ir. R. (Rudy) Rabbinge (WUR)
5. Wolfgang Richtert, MSc (Wolfgang Richtert Consultancy)
EZ

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

40.

Agendapunt:

Voorstel Visser (VVD) om de minister te verzoeken te reageren op het
bericht ‘En weer moest de Botlekbrug een dag dicht’ d.d. 4 april 2017

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Visser (VVD) - 10
april 2017
Voorstel Visser (VVD) over Botlekbrug - 2017Z04780
Minister verzoeken om te reageren op het genoemde bericht.

Besluit:

41.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) om kabinetsreactie op PBLrapport en technische briefing hierover

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger
(GroenLinks) - 11 april 2017
Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) om kabinetsreactie op PBL-rapport en
technische briefing hierover - 2017Z04803
Niet vragen om een kabinetsreactie op het PBL-rapport, maar wel organiseren
van een technische briefing, onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Besluit:
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Overig (besloten)
42.

Agendapunt:
Noot:

Toelichting op jaarplanning versterking kennispositie IenM 2017
De commissie krijgt onder dit agendapunt een nadere toelichting op de
jaarplanning versterking kennispositie IenM 2017, die de commissie na het
meireces zal vaststellen. Zie voor meer informatie de onderstaande stafnotitie.

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5 april 2017
Invulling jaarplanning versterking kennispositie commissie IenM 2017 2017Z04484
Ingestemd met de voorgestelde planning voor het vaststellen van de
jaarplanning.
De volgende planning zal worden gehanteerd:
• Uiterlijk 3 mei kunnen de leden per mail voorstellen doen voor de invulling
van de jaarplanning.
• Procedurevergadering 10 mei: bespreking voorstellen leden.
• Procedurevergadering 24 mei: vaststelling jaarplanning.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 16 februari 2017
Planningsbrief 2017 - 34550-XII-70
Ter informatie.

Griffier:

L. Tijdink

Activiteitnummer:

2016A04371
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