Den Haag, 23 maart 2017

Noot:

Dit betreft een bijzondere procedurevergadering, die volledig gewijd is aan het
eventueel "controversieel verklaren" van zaken. Op deze agenda treft u daartoe
aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen,
notities en brieven van de regering en van geplande overleggen.
De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of
meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet.
Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op de
gebruikelijke manier in de procedurevergadering besloten (dus bij meerderheid
van de aanwezige leden).
Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel
moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die
plenair zal worden behandeld.
Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten
behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de
verzamellijst worden opgenomen.

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
BuZa
DEF
EU

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

EZ
FIN
KR
SZW
V&J
VWS

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

36
73, 74, 80
109, 110, 111, 112
109
13, 69, 70, 76, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107
69, 70, 74, 87, 88, 96
15, 93
4, 36
30, 65
13, 32, 74
24, 74

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 29 maart 2017
10.15 - 11.45 uur
openbaar

Onderwerp:

Extra procedurevergadering Infrastructuur en Milieu (groslijst
controversieel verklaren)

Overig (besloten)

Geen agendapunten
Ia. Wetsvoorstellen plenaire behandeling begonnen

Ib. Wetsvoorstellen gereed gemeld voor plenaire behandeling
1.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen
naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs,
bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 31 maart 2015
Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar
aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke
handhaving en enkele verbeteringen) - 34182
Ter bespreking.
Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. De
plenaire behandeling van dit wetsvoorstel is opgeschort tot na ontvangst van
een mogelijke Nota van Wijziging (naar verwachting in het voorjaar van
2017).

Voorstel:
Noot:

2.

Agendapunt:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met aanvullende
implementatie van richtlijn 2006/126/EG en enkele aanpassingen van
redactionele aard

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 13 oktober 2016
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met aanvullende
implementatie van richtlijn 2006/126/EG en enkele aanpassingen van
redactionele aard - 34574
Ter bespreking.
Dit wetsvoorstel is op 22 februari 2017 aangemeld voor plenaire behandeling.
Aanleiding voor het wetsvoorstel is een Europese ingebrekestelling.

Voorstel:
Noot:

3.

Agendapunt:

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

Zaak:

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
Ter bespreking.
Dit wetsvoorstel is op 22 februari 2017 aangemeld voor plenaire behandeling.
De commissie heeft de verwachting uitgesproken dat het wetsvoorstel als
hamerstuk kan worden afgedaan.

Voorstel:
Noot:

Ic. Wetsvoorstellen voorbereidend onderzoek voltooid, nog niet
gereed gemeld voor plenaire behandeling

Geen agendapunten
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Id. Wetsvoorstellen in afwachting van nota n.a.v. het verslag
4.

Agendapunt:

Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van
zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 30 december 2011
Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van
zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen) - 33134-(R1972)
Ter bespreking.
Inbreng geleverd op 28 mei 2013.
KR

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

Ie. Wetsvoorstellen inbrengdatum verslag vastgesteld of nog niet
vastgesteld
5.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet
ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht
bestemmingsplannen en beheersverordeningen)

Zaak:

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
Ter bespreking.
De inbrengdatum voor het wetgevingsverslag is vastgesteld op 6 april te 12.00
uur.

Voorstel:
Noot:

6.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en
asbesthoudende producten)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 2
februari 2017
Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende
producten) - 34675
Ter bespreking.
De inbrengdatum voor het wetgevingsverslag is vastgesteld op 5 april 2017 te
12.00 uur.

Voorstel:
Noot:

7.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet in verband
met het invoeren van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere
wijzigingen van de Wet milieubeheer

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 13
februari 2017
Wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet in verband met het
invoeren van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen van
de Wet milieubeheer - 34679
Ter bespreking.
De inbrengdatum voor het wetgevingsverslag is vastgesteld op 12 april 2017
te 12.00 uur.

Voorstel:
Noot:
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8.

Agendapunt:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de
definitieve invoering van 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
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit dit wetsvoorstel niet controversieel te verklaren,
is het voorstel de inbrengdatum voor het verslag vast te stellen op 19 april
2017 te 12.00 uur.
De staf stelt voor over dit wetsvoorstel een wetgevingsrapport op te stellen,
dat twee weken voor de inbrengdatum beschikbaar komt voor gebruik door
fracties.

Voorstel:
Voorstel:

Voorstel:

9.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Klaver, Kuiken, Roemer, Van Veldhoven
en Dik-Faber houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid
gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de
Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde
opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te
beperken (Klimaatwet)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 12
september 2016
Voorstel van wet van de leden Klaver, Kuiken, Roemer, Van Veldhoven en DikFaber houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op
onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van
broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de
verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) - 34534
Ter bespreking.
De inbrengdatum voor het wetgevingsverslag is vastgesteld op 20 april 2017
te 12.00 uur.

Voorstel:
Noot:

II. Voorgehangen algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s)
10.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit over 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 2 januari 2017
Ontwerpbesluit over gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden door
inzamelaar en enkele andere verbeteringen en reparaties - 30872-208
Ter bespreking.
Op 23 februari 2017 is de reactie van de staatssecretaris op het schriftelijk
overleg hierover binnengekomen (zie volgende agendapunt).
Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, wordt
u gevraagd aan te geven of u de behandeling van dit ontwerpbesluit plenair af
wil ronden in de vorm van een tweeminutendebat (VSO).

Voorstel:
Noot:
Voorstel:
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11.

Agendapunt:

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

Zaak:

Voorstel:

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
Ter bespreking.
Zie hierboven.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 21 maart 2017
Ontwerpbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - 25422-186
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, is het
voorstel om de inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk
overleg vast te stellen op dinsdag 18 april 2017 te 12.00 uur.
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 van Infrastructuur en Milieu verzoeken om geen onomkeerbare
stappen te zetten met dit besluit totdat het in de Kamer is behandeld.

Voorstel:

12.

Voorstel:
Voorstel:

Noot:

Voorstel:

13.

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
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, is het
voorstel om het ontwerp van deze ministeriële regeling voor kennisgeving aan
te nemen.
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
Staten-Generaal.
EU, V&J

Voorstel:
Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):
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III. Notities en brieven
ALGEMEEN

14.

Agendapunt:

Toelichting Najaarsnota 2016 Infrastructuurfonds

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 16 januari 2017
Toelichting Najaarsnota 2016 Infrastructuurfonds - 34550-A-54
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur
en Milieu d.d. 29 juni 2017.
FIN

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

15.

Agendapunt:

Voornaamste budgettaire mutaties van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu (HXII) en het Deltafonds sinds de Tweede
suppletoire 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 8 december 2016
Voornaamste budgettaire mutaties van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu (HXII) en het Deltafonds sinds de Tweede suppletoire 2016 - 34550XII-64
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur
en Milieu d.d. 29 juni 2017.

Voorstel:
Noot:

16.

Agendapunt:

Voornaamste budgettaire mutaties begrotingen Infrastructuur en
Milieu sinds de Najaarsnota

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 20 februari 2017
Voornaamste budgettaire mutaties begrotingen Infrastructuur en Milieu sinds
de Najaarsnota - 34550-XII-71
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen
Infrastructuur en Milieu d.d. 29 juni 2017.

Voorstel:
Voorstel:

17.

Agendapunt:

Publicaties ILT van januari 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 24 februari 2017
Publicaties ILT van januari 2017 - 2017Z03318
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. Dit betreft een maandelijks
overzicht van de publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport.
Deze publicaties zijn te vinden op de website van de Inspectie: www.ilent.nl.

Voorstel:
Noot:

6

18.

Agendapunt:

Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport
van februari 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 23 maart 2017
Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van
februari 2017 - 2017Z03992
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. Dit betreft een maandelijks
overzicht van de publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport.
Deze publicaties zijn te vinden op de website van de Inspectie: www.ilent.nl.

Voorstel:
Noot:

MOBILITEIT/TRANSPORT

19.

Agendapunt:

Positief bedrijfsresultaat Translink

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 16 februari 2017
Positief bedrijfsresultaat Translink - 23645-642
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Openbaar vervoer, OVchipkaart en taxi d.d. 18 mei 2017.

Voorstel:
Noot:

20.

Agendapunt:

Taxironselaars op Schiphol

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 8 december 2016
Taxironselaars op Schiphol - 31521-101
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Openbaar vervoer, OVchipkaart en taxi d.d. 18 mei 2017.

Voorstel:
Noot:

21.

Agendapunt:

Bevoegdheden van de boa in het openbaar vervoer

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28
november 2016
Bevoegdheden van de boa in het openbaar vervoer - 28642-98
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Openbaar vervoer, OVchipkaart en taxi d.d. 18 mei 2017.

Voorstel:
Noot:

22.

Agendapunt:

Integratie taxi-doelgroepenvervoer en openbaar vervoer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 6 december 2016
Integratie taxi-doelgroepenvervoer en openbaar vervoer - 23645-639
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Openbaar vervoer, OVchipkaart en taxi d.d. 18 mei 2017.
VWS

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
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23.

Agendapunt:

Toekomstbeeld Openbaar Vervoer “Overstappen naar 2040: flexibel en
slim OV”

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 15 december 2016
Toekomstbeeld Openbaar Vervoer “Overstappen naar 2040: flexibel en slim
OV” - 23645-640
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Openbaar vervoer, OVchipkaart en taxi d.d. 18 mei 2017.

Voorstel:
Noot:

24.

Agendapunt:

Werkagenda 2017 en voortgangsrapportage tweede helft 2016
Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 7 maart 2017
Werkagenda 2017 en voortgangsrapportage tweede helft 2016 Nationaal
Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) - 23645-643
Ter bespreking.
Agenderen voor het algemeen overleg Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi
d.d. 18 mei 2017.

Voorstel:
Voorstel:

25.

Agendapunt:

Antwoorden op de resterende vragen van de commissie over de
voorlopige conclusie positionering ProRail

Zaak:

Noot:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 22 december 2016
Antwoorden op de resterende vragen van de commissie over de voorlopige
conclusie positionering ProRail - 29984-708
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoor d.d. 17 mei 2017.

Agendapunt:

Registratie gevaarlijke stoffen op het spoor

Zaak:

Noot:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 15 februari 2017
Registratie gevaarlijke stoffen op het spoor - 30373-65
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoor d.d. 17 mei 2017.

Agendapunt:

Dienstregeling hoofdrailnet 2017

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 19 december 2016
Dienstregeling hoofdrailnet 2017 - 29984-698
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoor d.d. 17 mei 2017.

Voorstel:

26.

Voorstel:

27.

Voorstel:
Noot:
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28.

Agendapunt:

Toezegging handhaving weekendrust vrachtwagenchauffeurs

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 24 februari 2017
Toezegging handhaving weekendrust vrachtwagenchauffeurs - 29398-556
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Wegverkeer en
verkeersveiligheid d.d. 24 mei 2017.
SZW

Voorstel:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

29.

Agendapunt:

Informatie over de verschillen tussen de VIND
(VerkeersveiligheidsINDicator) en EuroRAP (European Road
Assessment Programme)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 17 maart 2017
Informatie over de verschillen tussen de VIND (VerkeersveiligheidsINDicator)
en EuroRAP (European Road Assessment Programme) - 29398-557
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Wegverkeer en
verkeersveiligheid d.d. 24 mei 2017.

Voorstel:
Voorstel:

30.

Agendapunt:

Kabinetsreactie IBO verkeershandhaving en stand van zaken moties
verkeersveiligheid

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17
januari 2017
Kabinetsreactie IBO verkeershandhaving en stand van zaken moties
verkeersveiligheid - 29398-546
Ter bespreking.
De behandeling van deze brief is aangehouden tot na ontvangst van de
onderzoeken naar een progressief boetestelsel en straftoemeting bij ernstige
verkeersdelicten, zodat te zijner tijd feitelijke vragen kunnen worden gesteld
over deze onderzoeken in samenhang met het interdepartementale
beleidsonderzoek en de kabinetsreactie daarop.
V&J

Agendapunt:

Jaarplan scheepsgebonden nautische handhaving 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 17 februari 2017
Jaarplan scheepsgebonden nautische handhaving 2017 - 31409-134
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 6 juni 2017.

Voorstel:
Noot:

31.

Voorstel:
Voorstel:

32.

Agendapunt:

Maritieme Werkconferentie, evaluatie van het inzamelingssysteem
voor het scheepsafval van de binnenvaart en reactie op een drietal
onderzoeks- en beleidsrapportages

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 27 februari 2017
Maritieme Werkconferentie, evaluatie van het inzamelingssysteem voor het
scheepsafval van de binnenvaart en reactie op een drietal onderzoeks- en
beleidsrapportages - 31409-151
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 6 juni 2017.

Voorstel:
Voorstel:
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33.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 7 februari 2017, over de brief van
de ondernemingsraad van KLM over organisatieontwikkelingen bij Air
France KLM van 1 februari

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 22 februari 2017
Reactie op het verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 7 februari 2017, over de brief van de
ondernemingsraad van KLM over organisatieontwikkelingen bij Air France KLM
van 1 februari - 31936-386
Ter bespreking.
Deze brief is reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 23
februari 2017.

Voorstel:
Noot:

34.

Agendapunt:

De situatie bij luchtvaartmaatschappij Insel Air

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 21 februari 2017
De situatie bij luchtvaartmaatschappij Insel Air - 24804-94
Ter bespreking.
Deze brief is reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 23
februari 2017.
BiZa, KR

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

INFRASTRUCTUUR

35.

Agendapunt:

Startbeslissing A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 13 februari 2017
Startbeslissing A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda - 29385-92
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT d.d. 1 juni 2017.

Agendapunt:

Startbeslissing Knooppunt A67/A73 Zaarderheiken

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 24 januari 2017
Startbeslissing Knooppunt A67/A73 Zaarderheiken - 29385-91
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT d.d. 1 juni 2017.

Agendapunt:

Knooppunt Hooipolder

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 22 februari 2017
Knooppunt Hooipolder - 34550-A-58
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT d.d. 1 juni 2017.

Voorstel:

36.

Voorstel:

37.

Voorstel:
Voorstel:
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38.

Agendapunt:

Project A27 Houten-Hooipolder

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 20 februari 2017
Project A27 Houten-Hooipolder - 34550-A-57
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT d.d. 1 juni 2017.

Agendapunt:

Evaluatierapport gebiedstafelproces A16 Rotterdam

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 8 maart 2017
Evaluatierapport gebiedstafelproces A16 Rotterdam - 34550-A-59
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT d.d. 1 juni 2017.

Agendapunt:

Reactie op het CDA-plan 'Lekker doorrijden'

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 15 februari 2017
Reactie op het CDA-plan 'Lekker doorrijden' - 34550-A-56
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT d.d. 1 juni 2017.

Agendapunt:

Derde Publieksrapportage Rijkswegennet 2016

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 14 februari 2017
Derde Publieksrapportage Rijkswegennet 2016 - 34550-A-55
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT d.d. 1 juni 2017.

Agendapunt:

Agenda Fiets 2017-2020 van Tour de Force

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 16 februari 2017
Agenda Fiets 2017-2020 van Tour de Force - 34681-1
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT d.d. 1 juni 2017.

Voorstel:

39.

Voorstel:

40.

Voorstel:

41.

Voorstel:

42.

Voorstel:
Voorstel:

43.

Agendapunt:

ILT-onderzoek Verbeteringen in het prestatiegericht onderhoud door
ProRail

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 31 januari 2017
ILT-onderzoek Verbeteringen in het prestatiegericht onderhoud door ProRail 29984-710
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoor d.d. 17 mei 2017.

Voorstel:
Noot:

11

44.

Agendapunt:

Bestuursakkoord over fietsparkeren bij stations

Zaak:

Noot:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 20 december 2016
Bestuursakkoord over fietsparkeren bij stations - 29984-700
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoor d.d. 17 mei 2017.

Agendapunt:

Beheer, onderhoud en vervanging van het spoor

Zaak:

Noot:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 19 december 2016
Beheer, onderhoud en vervanging van het spoor - 29984-699
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoor d.d. 17 mei 2017.

Agendapunt:

Beheer, onderhoud en vervanging van het spoor

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 22 februari 2017
Beheer, onderhoud en vervanging van het spoor - 29984-712
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 17 mei
2017.

Voorstel:

45.

Voorstel:

46.

Voorstel:
Voorstel:

47.

Agendapunt:

Buitendienststelling Moerdijkbrug

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 23 februari 2017
Buitendienststelling Moerdijkbrug - 29893-210
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 17 mei
2017.

Voorstel:
Voorstel:

48.

Agendapunt:

Trillingen spoor

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 22 februari 2017
Trillingen spoor - 29984-711
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 17 mei
2017.

Voorstel:
Voorstel:

49.

Agendapunt:

Voortgang Betuweroute

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 15 februari 2017
Voortgang Betuweroute - 22589-321
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 17 mei
2017.

Voorstel:
Voorstel:

12

50.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over Voortgang Betuweroute

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 22 februari 2017
Antwoorden op vragen commissie over Voortgang Betuweroute - 22589-322
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 17 mei
2017.

Voorstel:
Voorstel:

51.

Agendapunt:

Extra budget voor aanpak niet actief beveiligde overwegen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 13 januari 2017
Extra budget voor aanpak niet actief beveiligde overwegen - 29893-209
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 22
juni 2017.

Voorstel:
Noot:

52.

Agendapunt:

Oplossing overweg Voslaan te Winsum en aanpak overige niet actief
beveiligde overwegen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 19 december 2016
Oplossing overweg Voslaan te Winsum en aanpak overige niet actief beveiligde
overwegen - 29893-208
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 22
juni 2017.

Voorstel:
Noot:

53.

Agendapunt:

Reactie op OvV rapport Dalfsen en aanscherping overwegenbeleid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 20 maart 2017
Reactie op OvV rapport Dalfsen en aanscherping overwegenbeleid - 29893211
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS
d.d. 22 juni 2017.

Voorstel:
Voorstel:

54.

Agendapunt:

Afschrift antwoordbrief aan de provincie Gelderland inzake de ERTMS
uitrolstrategie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 28 november 2016
Afschrift antwoordbrief aan de provincie Gelderland inzake de ERTMS
uitrolstrategie - 33652-51
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 22
juni 2017.

Voorstel:
Noot:

13

55.

Agendapunt:

Beleidsdoorlichting artikel 18: scheepvaart en havens

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 5 december 2016
Beleidsdoorlichting artikel 18: scheepvaart en havens - 32861-22
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 6 juni 2017.

Voorstel:
Noot:

56.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting artikel
18: scheepvaart en havens

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 8 februari 2017
Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting artikel 18:
scheepvaart en havens - 32861-23
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 6 juni 2017.

Voorstel:
Noot:

RUIMTE

57.

Agendapunt:

Het Kustpact

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 21 februari 2017
Het Kustpact - 29383-278
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, is het
voorstel om deze te agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg
Ruimtelijke ordening.

Voorstel:
Voorstel:

58.

Agendapunt:

Startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie”

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 17 februari 2017
Startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie” - 34682-1
Ter bespreking.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 6
april 2017 te 12.00 uur.

Voorstel:
Noot:

MILIEU

59.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 7 april 2016 over de resultaten van een
bloedonderzoek naar perfluoroctaanzuur (PFOA) bij twee inwoners
van Dordrecht

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 20 april 2016
Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 7 april 2016 over de resultaten van een bloedonderzoek
naar perfluoroctaanzuur (PFOA) bij twee inwoners van Dordrecht - 28089-33
Ter bespreking.

Voorstel:

14

60.

Noot:

Het besluit is reeds genomen om deze brief te betrekken bij het nog te
plannen plenair debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht
die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (aangevraagd door het lid
Van Tongeren (GroenLinks) tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24
maart 2016).

Agendapunt:

RIVM-rapport over de gevolgen van de emissie van PFOA

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 24 maart 2016
RIVM-rapport over de gevolgen van de emissie van PFOA - 28089-32
Ter bespreking.
Het besluit is reeds genomen om deze brief te betrekken bij het nog te
plannen plenair debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht
die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Aangevraagd door het lid
Van Tongeren (GroenLinks) tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24
maart 2016).
SZW

Agendapunt:

Voortgang onderzoek PFOA

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 4 juli 2016
Voortgang onderzoek PFOA - 28089-34
Ter bespreking.
Het besluit is reeds genomen om deze brief te betrekken bij het nog te
plannen plenair debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht
die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Aangevraagd door het lid
Van Tongeren (GroenLinks) tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24
maart 2016).

Voorstel:
Noot:

61.

Voorstel:
Noot:

62.

Agendapunt:

Toezeggingen op het gebied van perfluoroctaanzuur (PFOA), GenX en
zeer zorgwekkende stoffen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 14 december 2016
Toezeggingen op het gebied van perfluoroctaanzuur (PFOA), GenX en zeer
zorgwekkende stoffen - 28089-35
Ter bespreking.
Het besluit is reeds genomen om deze brief te betrekken bij het nog te
plannen plenair debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht
die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Aangevraagd door het lid
Van Tongeren (GroenLinks) tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24
maart 2016). Daarnaast is tevens besloten de brief te agenderen voor het
algemeen overleg Externe veiligheid d.d. 12 april 2017 (NB: verderop op deze
agenda wordt het voorstel gedaan dit algemeen overleg te verplaatsen naar
eind juni).

Voorstel:
Noot:

63.

Agendapunt:

Publicaties ILT van december 2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 22 februari 2017
Publicaties ILT van december 2016 - 2017Z03086
Ter bespreking.

Voorstel:

15

64.

Noot:

Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid d.d.
12 april 2017 (NB: verderop op de agenda van deze procedurevergadering
wordt het voorstel gedaan dit algemeen overleg te verplaatsen naar eind juni).

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
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie
d.d. 13 december 2017.
EZ, EU

Agendapunt:

Scenario’s implementatie ILUC-richtlijn

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 8 februari 2017
Scenario’s implementatie ILUC-richtlijn - 30196-522
Ter bespreking.
Deze brief is reeds geagendeerd voor de technische briefing en het
rondetafelgesprek over Biobrandstoffen d.d. 19 april 2017.
Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, is het
voorstel om deze brief te agenderen voor het algemeen overleg Circulaire
economie d.d. 13 december 2017.
EZ, EU

Voorstel:
Voorstel:

65.

Voorstel:
Noot:
Voorstel:

Volgcommissie(s):

66.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over handhaving van ILT bij
producenten en importeurs van elektronica

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 22 maart 2017
Reactie op verzoek commissie over handhaving van ILT bij producenten en
importeurs van elektronica - 30872-210
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, is het
voorstel om deze brief te agenderen voor het algemeen overleg Circulaire
economie d.d. 13 december 2017.

Voorstel:
Voorstel:

67.

Agendapunt:

Milieuzone Utrecht

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 14 juni 2016
Milieuzone Utrecht - 30175-240
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, is het
voorstel om deze brief te agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving
d.d. 7 december 2017.
Deze brief stond eerst geagendeerd voor het plenair debat over de Milieuzones
(aangevraagd door het lid Visser (VVD) tijdens de regeling van
werkzaamheden d.d. 19 mei 2016). Aangezien dat debat is komen te vervallen
wordt hierbij het voorstel gedaan om deze brief te agenderen voor het
algemeen overleg Leefomgeving.

Voorstel:
Voorstel:

Noot:
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68.

Agendapunt:

Nationale Klimaattop 2016 en 22e Conferentie van Partijen (COP22)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 13 december 2016
Nationale Klimaattop 2016 en 22e Conferentie van Partijen (COP22) - 31793163
Ter bespreking.
Deze brief is geagendeerd voor het algemeen overleg Klimaat d.d. 11 mei
2017.
BuHa-OS

Agendapunt:

Nationale Klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 2 december 2016
Nationale Klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS) - 31793-162
Ter bespreking.
Deze brief is geagendeerd voor het algemeen overleg Klimaat d.d. 11 mei
2017.
VWS, EZ, V&J, BuHa-OS

Voorstel:
Noot:

69.

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

70.

Agendapunt:

De wijze waarop import en export wordt verdisconteerd bij de
vaststelling van de CO2-uitstoot in Nederland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 14 december 2016
De wijze waarop import en export wordt verdisconteerd bij de vaststelling van
de CO2-uitstoot in Nederland - 32813-124
Ter bespreking.
Deze brief is geagendeerd voor het algemeen overleg Klimaat d.d. 11 mei
2017.

Voorstel:
Noot:

71.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het onderzoek van het Energieonderzoek Centrum
Nederland (ECN) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
“Effort Sharing Regulation 2030; gevolgen voor Nederland”

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 13 januari 2017
Kabinetsreactie op het onderzoek van het Energieonderzoek Centrum
Nederland (ECN) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) “Effort
Sharing Regulation 2030; gevolgen voor Nederland” - 34535-8
Ter bespreking.
Deze brief is geagendeerd voor het algemeen overleg Klimaat d.d. 11 mei
2017.
EU

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

72.

Agendapunt:

IAEA rapport INSARR-missie bij de Hoge Flux Reactor en informatie
over lopende onderzoeken bij de onderzoekslocatie in Petten

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 31 januari 2017
IAEA rapport INSARR-missie bij de Hoge Flux Reactor en informatie over
lopende onderzoeken bij de onderzoekslocatie in Petten - 25422-184
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 10
mei 2017.

Voorstel:
Noot:

17

73.

Agendapunt:

Afschrift briefwisseling met minister Jambon met betrekking tot de
zorgen over de veiligheidscultuur bij Electrabel

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 22 december 2016
Afschrift briefwisseling met minister Jambon met betrekking tot de zorgen
over de veiligheidscultuur bij Electrabel - 25422-177
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 10
mei 2017.

Voorstel:
Noot:

74.

Agendapunt:

Prioritering historisch afval project bij directies ECN en NRG

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 23 februari 2017
Prioritering historisch afval project bij directies ECN en NRG - 25422-185
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, is het
voorstel om deze brief te agenderen voor het algemeen overleg Nucleaire
veiligheid d.d. 10 mei 2017.

Voorstel:
Voorstel:

75.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 13 januari 2016, over drie in 2015 onterecht
uitgegeven vergunningen voor vervoer van verarmd uranium naar
Rusland

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 4 februari 2016
Reactie op verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 13 januari 2016, over drie in 2015 onterecht uitgegeven
vergunningen voor vervoer van verarmd uranium naar Rusland - 25422-139
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, is het
voorstel om deze brief te agenderen voor het algemeen overleg Nucleaire
veiligheid d.d. 10 mei 2017.
Deze brief stond eerst geagendeerd voor het plenair debat over onterecht
uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar
Rusland (aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) tijdens de regeling van
werkzaamheden d.d. 16 februari 2016). Aangezien dat debat is komen te
vervallen wordt hierbij het voorstel gedaan om deze brief te agenderen voor
het algemeen overleg Nucleaire veiligheid.
BuHa-OS

Voorstel:
Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

WATER

76.

Agendapunt:

Bedrijfsverslagen drinkwaterbedrijven over 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 13 februari 2017
Bedrijfsverslagen drinkwaterbedrijven over 2015 - 27625-385
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.

Voorstel:
Noot:

18

77.

Agendapunt:

Rapport “Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015”

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 20 januari 2017
Rapport “Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015” - 27625-383
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.

Agendapunt:

Rapport “De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2015”

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 20 januari 2017
Rapport “De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2015” - 27625-382
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.

Agendapunt:

Resultaten van het toezicht drinkwatertarieven 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 24 februari 2017
Resultaten van het toezicht drinkwatertarieven 2016 - 27625-386
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, is het
voorstel om deze brief te agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 15
juni 2017.

Voorstel:

78.

Voorstel:

79.

Voorstel:
Voorstel:

80.

Agendapunt:

Legionellapreventie

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 24 februari 2017
Legionellapreventie - 34297-4
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, is het
voorstel om deze brief te agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 15
juni 2017.

Voorstel:
Voorstel:

81.

Agendapunt:

Stand van zaken inzake de motie van het lid Geurts c.s. over het
toelaten van langere visserijschepen in de proef met doorvaart door
windmolenparken en de motie van het lid Visser c.s. over starten met
de pilot doorvaart door windmolenparken op zee door de visserij

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 12 januari 2017
Stand van zaken inzake de motie van het lid Geurts c.s. over het toelaten van
langere visserijschepen in de proef met doorvaart door windmolenparken en
de motie van het lid Visser c.s. over starten met de pilot doorvaart door
windmolenparken op zee door de visserij - 33450-53
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.
EZ

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

19

82.

Agendapunt:

Planning lange termijnstrategie voor de Noordzee

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 23 december 2016
Planning lange termijnstrategie voor de Noordzee - 33450-52
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.
EZ

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

83.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 15 december 2016, over het bericht ‘Extra
geld nodig onderhoud dammen en stuwen’

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 20 januari 2017
Reactie op het verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 15 december 2016, over het bericht ‘Extra geld nodig
onderhoud dammen en stuwen’ - 27625-384
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.

Agendapunt:

Startbeslissing ‘Integrale verkenning Ravenstein-Lith’

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 19 januari 2017
Startbeslissing ‘Integrale verkenning Ravenstein-Lith’ - 32698-31
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.

Agendapunt:

Startbeslissing voor de rivierverruiming bij Oeffelt

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 10 februari 2017
Startbeslissing voor de rivierverruiming bij Oeffelt - 32698-32
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.

Voorstel:

84.

Voorstel:

85.

Voorstel:
Noot:

86.

Agendapunt:

Reactie op brief van Spaargaren en Vroege van 21 november 2016
over de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en
Amsterdam

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 15 december 2016
Reactie op brief van Spaargaren en Vroege van 21 november 2016 over de
versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam 2016Z24127
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.

Voorstel:
Noot:

20

87.

Agendapunt:

Publicatie Instandhouding Hoofdwatersysteem

Zaak:

Volgcommissie(s):

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 15 december 2016
Publicatie Instandhouding Hoofdwatersysteem - 27625-380
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.
FIN

Agendapunt:

Uitgebreide reactie evaluatie Deltawet

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 23 december 2016
Uitgebreide reactie evaluatie Deltawet - 34513-2
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.

Agendapunt:

Ontwikkelperspectief Grevelingen

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 1 december 2016
Ontwikkelperspectief Grevelingen - 33531-7
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.

Agendapunt:

Financiering eerste fase Marker Wadden

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 15 december 2016
Financiering eerste fase Marker Wadden - 33576-94
Ter bespreking.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.
EZ

Agendapunt:

Zuivering afvalwater glastuinbouw

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 6 maart 2017
Zuivering afvalwater glastuinbouw - 32627-25
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze brief niet controversieel te verklaren, is het
voorstel om deze brief te agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 15
juni 2017.

Voorstel:
Noot:

88.

Voorstel:

89.

Voorstel:

90.

Voorstel:
Noot:

91.

Voorstel:
Voorstel:

EUROPA
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92.

Agendapunt:

EU-voorstel: Verordening tot reductie van broeikasgasemissies van
luchtvaartuigen COM (2017) 54

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 9 februari 2017
EU-voorstel: Verordening tot reductie van broeikasgasemissies van
luchtvaartuigen COM (2017) 54 - 2017Z02187
Ter informatie: zaken die op de Europese agenda staan kunnen niet
controversieel worden verklaard. Het Brusselse behandel- en
besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt immers geen rekening met
de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie.
Agenderen voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud EU-voorstel
reductie luchtvaartemissies d.d. 20 april 2017.
De commissie heeft 22 februari 2017 besloten de Kamer voor te stellen een
formeel behandelvoorbehoud te plaatsen op dit EU-voorstel, dat door de
commissie als prioritair dossier is bestempeld. Als tijdens de plenaire
stemmingen op 4 april met dit voorstel wordt ingestemd, kan de commissie
tijdens genoemd algemeen overleg desgewenst afspraken maken met de
staatssecretaris over de wijze van informatieverstrekking door de regering
over het verloop van de Brusselse onderhandelingen en de
wetgevingsprocedure van dit EU-voorstel.
EU

Voorstel:

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

93.

Agendapunt:

Fiche: Verordening tot reductie van broeikasgasemissies van
luchtvaartuigen COM (2017) 54

Zaak:

Volgcommissie(s):

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 CO2emissiereductie luchtvaart - 22112-2326
Ter informatie: zaken die op de Europese agenda staan kunnen niet
controversieel worden verklaard. Het Brusselse behandel- en
besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt immers geen rekening met
de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie.
Agenderen voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud EU-voorstel
reductie luchtvaartemissies d.d. 20 april 2017.
Voor een nadere toelichting: zie boven.
EU

Agendapunt:

Verslag Transportraad van 1 december 2016 te Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 14 december 2016
Verslag Transportraad van 1 december 2016 te Brussel - 21501-33-626
Ter informatie: zaken die op de Europese agenda staan kunnen niet
controversieel worden verklaard. Het Brusselse behandel- en
besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt immers geen rekening met
de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie.
Deze brief is geagendeerd voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 30
mei 2017.
EU

Voorstel:

Voorstel:
Noot:

94.

Voorstel:

Noot:
Volgcommissie(s):

22

95.

Agendapunt:

Reactie op de gerichte consultatie elektronische tolheffing (EETSrichtlijn)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 8 maart 2017
Gerichte consultatie EETS-richtlijn - 22112-2324
Ter informatie: zaken die op de Europese agenda staan kunnen niet
controversieel worden verklaard. Het Brusselse behandel- en
besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt immers geen rekening met
de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie.
De commissie I&M heeft het EU-voorstel Richtlijn Eurovignet en de richtlijn
Europese dienst elektronische tolheffing (EETS) op 23 november 2016 als
prioritair EU-dossier bestempeld.
Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 30 mei 2017.
EU

Voorstel:

Noot:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

96.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling EU strategie voor coöperatieve intelligente
transportsystemen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari
2017
Fiche: Mededeling EU strategie voor coöperatieve intelligente
transportsystemen - 22112-2287
Ter informatie: zaken die op de Europese agenda staan kunnen niet
controversieel worden verklaard. Het Brusselse behandel- en
besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt immers geen rekening met
de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie.
Deze brief is geagendeerd voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 30
mei 2017.
EU

Agendapunt:

Fiche: Wijziging van de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 maart
2017
Fiche: Wijziging van de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders - 22112-2325
Ter informatie: zaken die op de Europese agenda staan kunnen niet
controversieel worden verklaard. Het Brusselse behandel- en
besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt immers geen rekening met
de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie.
Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 30 mei 2017.
EU

Voorstel:

Noot:

97.

Voorstel:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

98.

Agendapunt:

Actualisatie van het krachtenveld met betrekking tot de herziening
van de richtlijn emissiehandel (ETS)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 23 februari 2017
Actualisatie van het krachtenveld met betrekking tot de herziening van de
richtlijn emissiehandel (ETS) - 21501-08-669
Ter informatie: zaken die op de Europese agenda staan kunnen niet
controversieel worden verklaard. Het Brusselse behandel- en
besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt immers geen rekening met
de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie.
Deze brief is reeds behandeld tijdens het VAO Milieuraad d.d. 23 februari
2017.
EU

Voorstel:

Noot:
Volgcommissie(s):

23

99.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling Energiewinning uit afval

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 3 maart
2017
Fiche: Mededeling Energiewinning uit afval - 22112-2318
Ter informatie: zaken die op de Europese agenda staan kunnen niet
controversieel worden verklaard. Het Brusselse behandel- en
besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt immers geen rekening met
de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie.
Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 7 juni 2017.
EU

Voorstel:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

100. Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Verslag van de Milieuraad van 28 februari 2017
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 21 maart 2017
Verslag van de Milieuraad van 28 februari 2017 - 21501-08-671
Ter informatie: zaken die op de Europese agenda staan kunnen niet
controversieel worden verklaard. Het Brusselse behandel- en
besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt immers geen rekening met
de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie.
Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 7 juni 2017.
EU

VERDRAGEN

101. Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

102. Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:
Voorstel:

Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart; Chicago, 7
december 1944
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 februari
2017
Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart; Chicago, 7 december 1944
- 30952-267
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze verdragswijziging niet controversieel te
verklaren, is het voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.
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, DEF

Wijzigingen van Bijlage A en C bij het Verdrag van Stockholm inzake
persistente organische verontreinigende stoffen; Genève, 15 mei 2015
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 2 maart
2017
Wijzigingen van Bijlage A en C bij het Verdrag van Stockholm inzake
persistente organische verontreinigende stoffen; Genève, 15 mei 2015 30952-269
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze verdragswijziging niet controversieel te
verklaren, is het voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.
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Noot:

Volgcommissie(s):

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

103. Agendapunt:

Wijzigingen van Bijlagen I en II van het Protocol inzake gecombineerd
vervoer over binnenwateren bij de Europese Overeenkomst inzake
belangrijke internationale gecombineerde vervoerslijnen en daarmee
samenhangende installaties (AGTC) van 1997; Genève, 23 september
2016

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 2 maart
2017
Wijzigingen van Bijlagen I en II van het Protocol inzake gecombineerd vervoer
over binnenwateren bij de Europese Overeenkomst inzake belangrijke
internationale gecombineerde vervoerslijnen en daarmee samenhangende
installaties (AGTC) van 1997; Genève, 23 september 2016 - 30952-270
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze verdragswijziging niet controversieel te
verklaren, is het voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.
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:
Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

104. Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Wijzigingen van Bijlagen I en III van de Europese Overeenkomst
inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd
vervoer en daarmee samenhangende installaties (AGTC); Genève, 23
september 2016
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 2 maart
2017
Wijzigingen van Bijlagen I en III van de Europese Overeenkomst inzake
belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer en daarmee
samenhangende installaties (AGTC); Genève, 23 september 2016 - 30952-271
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze verdragswijziging niet controversieel te
verklaren, is het voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.
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

IV. Geplande commissievergaderingen (AO’s e.d.)
105. Agendapunt:
Noot:

Geplande commissievergaderingen (AO's e.d.)
Voorstel: Ter bespreking: stemt de commissie in met de onderstaande
planning van commissieactiviteiten en het voorstel om het algemeen overleg
Externe veiligheid d.d. 12-04-2017 uit te stellen naar 28-06-2017?
Reeds geplande overleggen:
• 12-04-2017, 10.15 - 11.15 uur: Procedurevergadering
• 12-04-2017, 14.30 - 17.30 uur: Algemeen overleg Externe veiligheid
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorstel: Dit algemeen overleg verplaatsen naar 28 juni 2017 van 14.30 17.30 uur, gezien de beperkte agenda van het algemeen overleg:
• Brief 28089, nr. 35 over PFOA, GenX en zeer zorgwekkende stoffen,
tevens geagendeerd voor het plenair debat 'Omwonenden van een
chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een
giftige stof'. Deze brief kan dan worden verwijderd van de agenda van
het algemeen overleg.
• Eerder deze vergadering is voorgesteld brief 2017D06394 over een
ILT-onderzoek naar BRZO-bedrijven voor het overleg te agenderen.
19-04-2017, 14.00 - 15.00 uur: Technische briefing Biobrandstoffen
19-04-2017, 15.00 - 17.00 uur: Rondetafelgesprek Biobrandstoffen
20-04-2017, 16.00 - 17.30 uur: Algemeen overleg Behandelvoorbehoud
EU-voorstel reductie luchtvaartemissies
10-05-2017, 10.15
10-05-2017, 13.00
11-05-2017, 14.00
17-05-2017, 13.00
18-05-2017, 14.00
chipkaart en taxi
24-05-2017, 10.15
24-05-2017, 13.00
verkeersveiligheid
30-05-2017, 16.00
9 juni 2017

-

11.15
16.00
17.00
17.00
17.00

uur:
uur:
uur:
uur:
uur:

Procedurevergadering
Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
Algemeen overleg Klimaat
Algemeen overleg Spoor
Algemeen overleg Openbaar vervoer, OV-

- 11.15 uur: Procedurevergadering
- 16.00 uur: Algemeen overleg Wegverkeer en
- 18.00 uur: Algemeen overleg Transportraad d.d. 8 -

•

01-06-2017, 14.00 - 19.00
06-06-2017, 16.00 - 18.00
07-06-2017, 10.15 - 11.15
07-06-2017, 12.30 - 14.30
2017
15-06-2017, 10.00 - 14.00
21-06-2017, 10.15 - 11.15
22-06-2017, 10.00 - 13.00
29-06-2017, 14.30 - 17.30
Infrastructuur en Milieu
05-07-2017, 10.15 - 11.15

•
•
•

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

•
•
•
•

uur:
uur:
uur:
uur:

Algemeen overleg MIRT
Algemeen overleg Scheepvaart
Procedurevergadering
Algemeen overleg Milieuraad d.d. 19 juni

uur:
uur:
uur:
uur:

Algemeen overleg Water
Procedurevergadering
Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS
Wetgevingsoverleg Jaarverslagen

uur: Procedurevergadering

Reeds geplande schriftelijke inbrengen:
• 05-04-2017, 12.00 - 12.00 uur: Inbreng verslag Wijziging van de Wet
milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)
• 06-04-2017, 12.00 - 12.00 uur: Inbreng feitelijke vragen Startnota “De
opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie”
• 06-04-2017, 12.00 - 12.00 uur: Inbreng verslag Wijziging van de Wro en
de Invoeringswet Wro (afschaffing actualiseringsplicht
bestemmingsplannen en beheersverordeningen)
• 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
• 20-04-2017, 12.00 - 12.00 uur: Inbreng verslag Klimaatwet (indieners
Klaver, Kuiken, Roemer, Van Veldhoven en Dik-Faber)
•
•

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
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Nog te plannen:
• Algemeen overleg Ruimtelijke ordening

V. Overige geplande commissie-activiteiten (werkbezoeken e.d.)
106. Agendapunt:

Noot:

6 - 7 april 2017: Deelname Remco Dijkstra (VVD) namens de
commissie aan een interparlementaire conferentie over
klimaatfinanciering
Voorstel: Ter informatie.
Noot: De commissie heeft voor het verkiezingsreces besloten het lid Remco
Dijkstra (VVD), rapporteur Energie-Unie, af te vaardigen naar deze
conferentie. Een notitie met de concept-inbreng van de rapporteur voor deze
interparlementaire conferentie wordt separaat aan de commissie voor
instemming voorgelegd door middel van een e-mailprocedure.

Griffier:

L. Tijdink

Activiteitnummer:

2017A00739
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