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Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 10 mei
2017

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Verzoek Velo Mondial, namens vijf verkeerswoordvoerders van de
Italiaanse Vijfsterrenbeweging, om een gesprek met leden van de vaste
commissie voor Infrastructuur en Milieu in de periode van do 27 juli
t/m ma 31 juli

Zaak:

Brief derden - Velo Mondial te Amsterdam - 12 april 2017
Verzoek Velo Mondial, namens vijf verkeerswoordvoerders van de Italiaanse
Vijfsterrenbeweging, om een gesprek met leden van de vaste commissie voor
Infrastructuur en Milieu in de periode van 27 juli t/m 31 juli 2017 2017Z04964
Per e-mail inventariseren of één of meerdere leden deze parlementariërs kan
ontvangen in de genoemde periode.
De afspraak dat zich ten minste 4 leden dienen aan te melden die samen
minimaal 30 zetels vertegenwoordigen geldt niet bij bezoeken van
buitenlandse parlementariërs aan de Kamer; die zullen per geval bekeken
worden en daarvoor kan een kleinere delegatie eventueel volstaan.

Besluit:
Noot:

3.

Agendapunt:

Uitnodiging Deltacommissaris voor werkbezoek d.d. 12 juni 2017
12.30-14.00 uur te Rotterdam inzake Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Zaak:

Brief derden - Deltacommissaris te Den Haag - 4 mei 2017
Uitnodiging Deltacommissaris voor werkbezoek d.d. 12 juni 2017 - 2017Z05825
Op dit moment is er onvoldoende belangstelling voor een werkbezoek.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Uitnodiging ProRail en NS voor werkbezoek d.d. 2 juni 2017

Zaak:

Brief derden - ProRail te Utrecht - 14 april 2017
Uitnodiging ProRail en NS voor werkbezoek d.d. 2 juni 2017 - 2017Z05281
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

Wetgeving
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
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 mei 2017 te 12.00 uur.
De Kamer heeft ingestemd met het voorstel van de commissie IenM om dit
wetsvoorstel van de lijst van controversiële onderwerpen af te halen.
Het wetgevingsrapport voor dit wetsvoorstel is reeds eerder rondgezonden.

Besluit:
Noot:

6.

Agendapunt:

Uitstel toezending nota naar aanleiding van het verslag inzake
Wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet ivm het
asbestvolgsysteem

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 20 april 2017
Uitstel toezending van de nota naar aanleiding van het verslag inzake 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 - 34679-5
Voor kennisgeving aangenomen.
De staatssecretaris verwacht de antwoorden eind mei aan de Kamer te
kunnen sturen.

Besluit:
Noot:

7.

Agendapunt:

Ontwerpregeling houdende verlenging van de Subsidieregeling
sanering verkeerslawaai

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 19 april 2017
Ontwerpregeling houdende verlenging van de Subsidieregeling sanering
verkeerslawaai - 34550-A-60
Voor kennisgeving aangenomen.
De Subsidieregeling sanering verkeerslawaai bevat regels over het van
rijkswege verstrekken van subsidie voor de kosten van maatregelen die worden
getroffen in het kader van de sanering van verkeerslawaai, voor zover in deze
kosten niet op andere wijze wordt voorzien. Deze ontwerp (ministeriële)
regeling beoogt de datum tot wanneer de regeling geldt te verlengen tot 1 juli
2022.
De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
voorhangprocedure van artikel 24a, vierde lid, van de Comptabiliteitswet en
biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot en met 6 juni 2017 uit te spreken over
de ontwerpregeling.

Besluit:
Noot:
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8.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen in
verband met de verlaging van de leeftijdseisen voor buschauffeurs

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 24 april 2017
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband
met de verlaging van de leeftijdseisen voor buschauffeurs - 29398-559
Voor kennisgeving aangenomen.
Dit ontwerpbesluit strekt tot definitieve verlaging van de leeftijd van
buschauffeurs naar 18 jaar in het Reglement rijbewijzen. Het is gebaseerd op
de uitkomsten van een evaluatierapport, dat op 18 november 2015 aan de
Kamer is aangeboden (Kamerstuk 29 398, nr. 480). De voorlegging van dit
ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de procedure van artikel 2b van de
Wegenverkeerswet 1994, hetgeen betekent dat de Kamer zich tot en met 22
mei 2017 kan uitspreken over het ontwerpbesluit.

Besluit:
Noot:

9.

Agendapunt:

Ontwerp van de Tijdelijke Subsidieregeling Stichting International
Groundwater Ressources Assesment Centre 2016-2021

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 13 april 2017
Ontwerp van de Tijdelijke Subsidieregeling IGRAC 2016-2021 houdende
bepalingen inzake het verstrekken van subsidie aan de Stichting International
Groundwater Resources Assesment Centre te Delft (IGRAC) - 32605-206
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 30 mei 2017 te 12.00 uur.
Deze ontwerp (ministeriële) regeling behelst het instellen van een tijdelijke
subsidieregeling van 2016 to en met 2021 met bepalingen inzake het
verstrekken van subsidie aan de Stichting International Groundwater
Ressources Assesment Centre (IGRAC) te Delft. Vanwege het VN-karakter van
de activiteiten (IGRAC werkt onder auspiciën van UNESCO) stelt de minister
dat IGRAC alleen kan werken op basis van overheidsfinanciering. De
ontwerpregeling is opgesteld voor het uitvoeren de niet-economische
activiteiten door IGRAC. Hiermee wordt een formele grondslag gecreëerd voor
de bijdrage vanuit de minister van IenM voor de duur van het verdrag inzake
het IGRAC in Nederland.
De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
voorhangprocedure van artikel 24a van de Comptabiliteitswet en biedt de
Kamer de mogelijkheid zich tot en met 31 mei 2017 uit te spreken over de
ontwerpregeling. De beoogde inwerkingtredingsdatum van deze regeling is met
ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij
wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2016.
De minister verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten met dit besluit
totdat de behandeling daarvan in de Kamer is afgerond.

Besluit:
Noot:

Besluit:

10.

Agendapunt:

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden,
ten behoeve van Curaçao, en het Gemenebest van de Bahama’s;
Nassau, 8 december 2016

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 7 april 2017
Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten
behoeve van Curaçao, en het Gemenebest van de Bahama’s; Nassau, 8
december 2016 - 34713-(R2089)-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. De eventuele wens om het
verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kon
uiterlijk dertig dagen na dagtekening door de Kamer of door ten minste dertig
leden van de Kamer te kennen worden gegeven.
KR, BuZa

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
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11.

Agendapunt:

Protocol tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst Canada en de
Europese Gemeenschap en haar lidstaten, teneinde rekening te houden
met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie;
Brussel, 17 december 2009

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 6 april 2017
Protocol tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst Canada en de
Europese Gemeenschap en haar lidstaten, teneinde rekening te houden met de
toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 17
december 2009 - 30952-273
Voor kennisgeving aangenomen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen protocol bij de Kamer
gemeld. Dit protocol behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel a van de Rijkswet
goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de StatenGeneraal.
BuZa

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Algemeen
12.

Agendapunt:
Noot:

Voorstellen tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen
Een aantal leden wenst enkele zaken controversieel te verklaren, aanvullend
aan de lijst die de commissie eerder aan de Kamer heeft voorgelegd. De
voorstellen van genoemde leden zijn hieronder opgenomen. Als de commissie
met deze voorstellen instemt, worden ze ter plenaire besluitvorming
doorgeleid naar de Kamer.

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 13 februari 2017
Startbeslissing A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda - 29385-92
Controversieel verklaren.
Deze brief wordt van de agenda van het algemeen overleg MIRT d.d. 1 juni
2017 verwijderd.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 24 januari 2017
Startbeslissing Knooppunt A67/A73 Zaarderheiken - 29385-91
Controversieel verklaren.
Deze brief wordt van de agenda van het algemeen overleg MIRT d.d. 1 juni
2017 verwijderd.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 21 februari 2017
Het Kustpact - 29383-278
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Het lid Kröger zal zich
nader beraden op dit voorstel, mede op basis van de brief die de minister op 9
mei naar de Kamer heeft gestuurd over het Kustpact.
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 14 juni 2016
Milieuzone Utrecht - 30175-240
Controversieel verklaren.
Deze brief wordt van de agenda van het algemeen overleg Leefomgeving d.d. 7
december verwijderd.
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Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 15 december 2016
Financiering eerste fase Marker Wadden - 33576-94
Controversieel verklaren.
Deze brief wordt van de agenda van het algemeen overleg Water d.d. 15 juni
verwijderd.
EZ

Agendapunt:

Introductiepakket Algemene Rekenkamer op thema: Rijk in uitvoering

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 11 april 2017
Introductiepakket Algemene Rekenkamer op thema: Rijk in uitvoering - 3186594
Indien de commissie tijdens de volgende procedurevergadering besluit de
Algemene Rekenkamer te verzoeken om een technische briefing over haar
Verantwoordingsonderzoek, dan kan dit introductiepakket daar desgewenst bij
betrokken worden.

Besluit:
Noot:

13.

Besluit:

Mobiliteit/Transport
14.

Agendapunt:

Rapport ‘Kiezen voor een goed spoor’ inzake de scenario’s voor
ordening en sturing op het spoor na 2024

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 7 april 2017
Rapport ‘Kiezen voor een goed spoor’ inzake de scenario’s voor ordening en
sturing op het spoor na 2024 - 29984-713
Aanhouden tot na de vorming van een nieuw kabinet.
De leden Van Aalst (PVV), Van Helvert (CDA), Kröger (GroenLinks) en Laçin
(SP) melden zich aan voor deelname aan een technische briefing over het
rapport 'Kiezen voor een goed spoor' door de onderzoekers, die wat de
commissie betreft openbaar kan zijn. De briefing vindt plaats op donderdag 8
juni van 12.30 tot 14.00 uur.
FIN, EZ

Agendapunt:

Prestaties NS en ProRail 2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 13 april 2017
Prestaties NS en ProRail 2016 - 29984-714
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor/ERTMS d.d. 22 juni 2017.
Voorafgaand aan dit algemeen overleg een feitelijke vragenronde over deze
brief houden met als inbrengdatum dinsdag 16 mei 2017 om 12.00 uur.

Besluit:
Besluit:

15.

Besluit:
Besluit:

16.

Agendapunt:

Verkoop regeringsvliegtuig KBX

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 11 april 2017
Verkoop Regeringsvliegtuig KBX - 34550-XII-74
Agenderen voor het schriftelijk overleg Vervanging regeringsvliegtuig d.d. 16
mei 2017. Als blijkt dat de beantwoording van de schriftelijke vragen van de
leden Van Meenen en Jetten hierover d.d. 4 mei jl. niet zijn beantwoord voor 16
mei 2017, zal de inbreng worden uitgesteld.
BiZa

Besluit:

Volgcommissie(s):
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17.

18.

19.

Agendapunt:

Arbeidsvoorwaarden in de luchtvaart

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 19 april 2017
Arbeidsvoorwaarden in de luchtvaart - 31936-389
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 13 september 2017.

Agendapunt:

Stand van zaken van enkele luchtvaartonderwerpen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 19 april 2017
Stand van zaken van enkele luchtvaartonderwerpen - 31936-388
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 13 september 2017.

Agendapunt:

Gegevens van gestolen, gesloopte of geëxporteerde voertuigen

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 20 april 2017
Gegevens van gestolen, gesloopte of geëxporteerde voertuigen - 29398-558
Agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d.
14 juni 2017, waaraan ook de minister van Veiligheid en Justitie deelneemt.
V&J

Besluit:
Volgcommissie(s):

Infrastructuur
20.

Agendapunt:

Reactie op het artikel “En weer moest de Botlekbrug een dag dicht”

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 21 april 2017
Reactie op het artikel “En weer moest de Botlekbrug een dag dicht” - 29385-93
Agenderen voor het algemeen overleg MIRT d.d. 21 juni 2017.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Uitvoering motie van de leden De Boer en Jacobi over een
monitoringsplan voor de pilot baggeren Westgat (Kamerstuk 34550-A28)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 10 april 2017
Uitvoering motie van de leden De Boer en Jacobi over een monitoringsplan voor
de pilot baggeren Westgat - 31409-153
Agenderen voor het algemeen overleg MIRT d.d. 21 juni 2017.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse en terugkoppeling OV en
Spoortafels

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 1 mei 2017
Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse en terugkoppeling OV en Spoortafels 31305-229
Agenderen voor het algemeen overleg MIRT d.d. 21 juni 2017.
Bewindspersonen verzoeken om aan te geven wat de gevolgen zouden zijn van
het verplaatsen (tot na het zomerreces) of het annuleren van het algemeen
overleg MIRT, opdat hierover op basis van die informatie bij de volgende
procedurevergadering een besluit kan worden genomen.

Besluit:
Besluit:
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Besluit:

Besluit:

23.

Het besluit om over deze brief feitelijke vragen te stellen aanhouden tot nadere
besluitvorming over het uitstellen of annuleren van het algemeen overleg MIRT
d.d. 21 juni 2017.
De leden Visser (VVD), Middendorp (VVD), Van Aalst (PVV), Jetten (D66) en
Laçin (SP) melden zich aan voor deelname aan een technische briefing over de
Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse, waarbij ook de systematiek van het
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en de MIRTvoortgang aan de orde komt. Deze briefing vindt plaats op donderdag 15 juni
van 15.00 tot 16.00 uur.

Agendapunt:

Kosten-batenanalyse brughoogtes

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 2 mei 2017
Kosten-batenanalyse brughoogtes - 31409-154
Agenderen voor het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 6 juni 2017.

Besluit:

Ruimte
24.

Agendapunt:

Eindevaluatie Groot Project RRAAM

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 10 april 2017
Eindevaluatie Groot Project RRAAM - 31089-123
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 6 juni 2017 te 12.00 uur.
Conform artikel 17 van de Regeling grote projecten vindt overleg met de
minister over de eindevaluatie plaats alvorens de commissie de Kamer een
voorstel tot beëindiging van de Grootprojectstatus kan doen.
Er zal een stafnotitie over de eindevaluatie worden opgesteld die kan worden
betrokken bij de verdere behandeling van de eindevaluatie Groot Project
RRAAM.

Besluit:
Noot:

Besluit:

Milieu
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
Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving d.d. 7 december 2017
Conform besluitvorming in de procedurevergadering van 12 april 2017 zijn de
behandelvoorstellen over deze brief afgestemd met het ministerie. Het
algemeen overleg Leefomgeving ligt inhoudelijk het meest voor de hand,
ook vanwege het feit dat de staatssecretaris deze brief heeft gestuurd, en het
algemeen overleg Leefomgeving met haar gevoerd wordt.
Betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen Aanvullingswet geluid.

Besluit:
Noot:

Besluit:
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26.

Agendapunt:

Duurzaamheid in het onderwijs

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 11 april 2017
Duurzaamheid in het onderwijs - 20487-51
De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoeken de
behandeling over te nemen.
EZ, I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):

27.

Agendapunt:

Stand van zaken inzake verschillende onderwerpen over nucleaire
veiligheid en stralingsbescherming

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 18 april 2017
Stand van zaken inzake verschillende onderwerpen over nucleaire veiligheid en
stralingsbescherming - 25422-187
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 10 mei
2017.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Verslag 7e toetsingsconferentie Verdrag Nucleaire Veiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 20 april 2017
Verslag 7e toetsingsconferentie Verdrag Nucleaire Veiligheid - 25422-188
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 10 mei
2017.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

29.

Agendapunt:

Programmavoorstel rondetafelgesprek Financiële aspecten Circulaire
economie d.d. 14 juni van 11.00-13.00

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar
n.v.t. - 26 april 2017
Programmavoorstel rondetafelgesprek Financiële aspecten Circulaire economie 2017Z05659
De commissie is akkoord gegaan met het onderstaande programma voor het
rondetafelgesprek Financiële aspecten Circulaire economie.
Blok 1: Grondstoffen
1. Omrin (inzamelaar en verwerker van afval);
2. NVMP (Nederlandse Verwijdering Metalelectro Producten; wit- en
bruingoed), Jeroen de Roos;
3. Black Bear Carbon (bedrijf dat zich richt op hergebruik van koolstof uit
autobanden), Martijn Lopez.
4. FHG (Federatie Herwinning Grondstoffen), Ton Holtkamp;
Blok 2: Financiële en juridische aspecten
1. Hörchner Advocaten, Rogier Hörchner;
2. PGGM
3. Rabobank
4. Sustainable Finance Lab
De genodigden wordt gevraagd een position paper op te stellen waarin
enerzijds de financiële instellingen aangeven waar zij noodzaak tot verandering
zien op financieel gebied (de ‘enabler’ voor circulaire economie), welke
oplossingen zij daarvoor in beeld hebben en wat zij daarvoor nodig hebben en
anderzijds de overige organisaties aangeven welke knelpunten en mogelijk
oplossingen spelen bij hun circulair beleid en bedrijfsvoering.
De leden Remco Dijkstra (VVD), Agnes Mulder (CDA), De Groot (D66), Van
Veldhoven (D66), Kröger (GroenLinks), Van der Lee (GroenLinks), Laçin (SP),
Kuiken (PvdA), Dik-Faber (ChristenUnie), Arissen (Partij voor de Dieren), Van
Brenk (50+) en Van Rooijen (50+) hebben zich aangemeld voor het
rondetafelgesprek.

Besluit:
Noot:

Besluit:

Noot:
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30.

Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan
tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 april 2017, over het
bericht ‘Nederland blijft vieze man in Europa’

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 april 2017
Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 4 april 2017, over het bericht ‘Nederland
blijft vieze man in Europa’ - 2017Z05652
Voor kennisgeving aangenomen (de bedoelde reactie is inmiddels naar de
Kamer gestuurd).
EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):

Water
31.

Agendapunt:

Accountantsrapport bij de 11e voortgangsrapportage van het tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 13 april 2017
Accountantsrapport bij de 11e voortgangsrapportage van het tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma - 32698-34
Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Accountantsrapport bij de 31ste voortgangsrapportage
Zandmaas/Grensmaas

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 13 april 2017
Accountantsrapport bij de 31ste voortgangsrapportage Zandmaas/Grensmaas 18106-240
Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Accountantsrapport bij de 29ste voortgangsrapportage van het
programma Ruimte voor de Rivier

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 13 april 2017
Accountantsrapport bij de 29ste voortgangsrapportage van het programma
Ruimte voor de Rivier - 30080-86
Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.

Besluit:

Europa
34.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen week 14-16

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 mei
2017
Lijst met EU-voorstellen week 14-16 - 2017Z05786
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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35.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda
informele bijeenkomst voor milieuministers op 25 en 26 april 2017
(Kamerstuk 21501-08-673)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 19 april 2017
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele
bijeenkomst voor milieuministers op 25 en 26 april 2017 - 21501-08-675
Voor kennisgeving aangenomen.
Na ontvangst van het verslag van het schriftelijk overleg op 19 april jl. heeft
geen van de leden ervoor gekozen een plenaire afronding (VSO) aan te vragen.
BuHa-OS

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

36.

Agendapunt:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:
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 CO2-emissiereductie
luchtvaart - 22112-2326
Reeds behandeld tijdens het schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 13
april 2017.
EU
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 behandeld tijdens het schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 13
april 2017.
BuHa-OS, EU
EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 9 februari 2017
EU-voorstel: Verordening tot reductie van broeikasgasemissies van
luchtvaartuigen COM (2017) 54 - 2017Z02187
Reeds behandeld tijdens het schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 13
april 2017.
EU
EU-voorstel: Witboek over de toekomst van Europa; Beschouwingen en
scenario's voor de EU27 tegen 2025
De commissie voor Europese Zaken heeft dit witboek en de bijbehorende
kabinetsappreciatie doorgeleid naar de desbetreffende vaste commissies,
zodat zij het indien gewenst in behandeling kunnen nemen voor hun
deelterrein.
EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 17 maart 2017
EU-voorstel: Witboek over de toekomst van Europa; Beschouwingen en
scenario's voor de EU27 tegen 2025 COM (2017) 2025 - 2017Z03822
Er zal een stafnotitie worden opgesteld waarin de voor de commissie I&M
relevante aspecten van het witboek en de kabinetsreactie worden toegelicht.
FIN, V&J, DEF, BuZa, SZW, BuHa-OS, EZ, I&M, OCW, VWS
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 april 2017
Kabinetsappreciatie Witboek over de toekomst van Europa - 21501-20-1202
Er zal een stafnotitie worden opgesteld waarin de voor de commissie I&M
relevante aspecten van het witboek en de kabinetsreactie worden toegelicht.
BuZa, V&J, FIN, EZ, SZW, DEF, I&M
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37.

Agendapunt:

Verslag van een interparlementaire conferentie inzake
klimaatfinanciering

Zaak:

Overig - Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra (VVD) - 12 april 2017
Verslag van een interparlementaire conferentie inzake klimaatfinanciering 34663-10
Ter informatie.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

38.

Agendapunt:

Voorstel werkbezoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en
Milieu aan Brussel op 10 juli 2017

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 26 april 2017
Voorstel werkbezoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan
Brussel op 10 juli 2017 - 2017Z05651
De commissie stemt in met het organiseren van een werkbezoek aan Brussel op
10 juli en de bijbehorende begroting.
De leden Van Veldhoven (VZ), Visser (VVD), Jetten (D66), Van Tongeren
(GroenLinks) en Laçin (SP) hebben zich voor het werkbezoek aangemeld.

Besluit:
Noot:

Overig
39.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht commissieactiviteiten komende maanden
• 16-05-2017 12.00-12.00 Inbreng schriftelijk overleg Vervanging
Regeringsvliegtuig
• 16-05-2017 12.00-12.00 Inbreng feitelijke vragen Prestaties NS en ProRail
2016
• 17-05-2017 12.00-12.00 Inbreng verslag Wijziging van de Wet ruimtelijke
ordening ivm afschaffing actualiseringsplicht
• Wetgevingsrapport is verspreid onder de leden
• 18-05-2017 10.00-11.00 Technische briefing ERTMS
• Stafnotitie over ERTMS wordt opgesteld ism rapporteur
• 18-05-2017 12.00-12.00 Inbreng feitelijke vragen 11e
voortgangsrapportage van het Tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)
• Stafnotitie wordt opgesteld
• 18-05-2017 14.00-16.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer, OVchipkaart en taxi
• Stafnotitie over positief resultaat Translink is verspreid onder de leden
• 23-05-2017 12.00-12.00 Inbreng schriftelijk overleg Aanpassing
regelgeving voor vliegen met drones
• 23-05-2017 12.00-12.00 Inbreng feitelijke vragen Zesde
voortgangsrapportage ERTMS
• 23-05-2017 13.30-13.45 Petitie Gevaren van geoengineering
• 23-05-2017 13.45-14.00 Petitie Veilige N59
• 24-05-2017 10.15-11.15 Procedurevergadering commissie voor
Infrastructuur en Milieu
• 24-05-2017 12.00-12.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslagen 2016
Infrastructuur en Milieu
• 30-05-2017 12.00-12.00 Inbreng schriftelijk overleg
Ontwerpsubsidieregeling Stichting International Groundwater Resources
Assesment Centre (IGRAC)
• 30-05-2017 13.30-13.45 Petitie tegen tachograafplicht bestelauto
• 30-05-2017 13.45-14.00 Petitie Bouw van bruggen tussen de IJ-oevers
• 30-05-2017 16.00-18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 8 - 9 juni
2017
• EU-signalering wordt opgesteld
• 06-06-2017 12.00-12.00 Inbreng schriftelijk overleg Eindevaluatie groot
project RRAAM
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Stafnotitie wordt opgesteld
06-06-2017 16.00-18.00 Algemeen overleg Scheepvaart
07-06-2017 10.15-11.15 Procedurevergadering commissie voor
Infrastructuur en Milieu
07-06-2017 12.30-14.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 19 juni 2017
• EU-signalering wordt opgesteld. Naar verwachting publiceert de
Europese Commissie op 31 mei voorstellen omtrent duurzame
mobiliteit; daarover wordt dan een stafnotitie opgesteld met een
behandelvoorstel
08-06-2017 10.00-11.30 Gesprek Deltacommissaris
• Stafnotitie over grote waterprojecten wordt opgesteld
08-06-2017 12.30-14.00 Technische briefing Onderzoek spoorordening
13-06-2017 13.30-13.45 Petitie Rijscholen In Verzet
14-06-2017 11.00-13.00 Rondetafelgesprek Financiële aspecten Circulaire
Economie
14-06-2017 12.00-12.00 Inbreng feitelijke vragen Suppletoire begrotingen
Infrastructuur en Milieu samenhangend met de Voorjaarsnota 2017
• Stafnotitie wordt opgesteld
14-06-2017 15.00-18.00 Algemeen overleg Wegverkeer en
verkeersveiligheid
15-06-2017 10.00-14.00 Algemeen overleg Water
• Stafnotitie over grote waterprojecten wordt opgesteld
15-06-2017 15.00-16.00 Technische briefing MIRT en NMCA
20-06-2017 12.00-12.00 Inbreng feitelijke vragen Startnota “De opgaven
voor de Nationale Omgevingsvisie”
21-06-2017 10.15-11.15 Procedurevergadering commissie voor
Infrastructuur en Milieu
21-06-2017 13.00-18.00 Algemeen overleg MIRT
22-06-2017 10.00-13.00 Algemeen overleg Spoor/ERTMS
• Stafnotitie over ERTMS wordt opgesteld ism rapporteur
28-06-2017 14.30-17.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
29-06-2017 12.00-12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad
13 - 14 juli 2017
• EU-signalering wordt opgesteld
29-06-2017 14.30-17.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur
en Milieu
• Stafnotitie wordt opgesteld ism rapporteurs
05-07-2017 10.15-11.15 Procedurevergadering commissie voor
Infrastructuur en Milieu

Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
40.

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.
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
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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)):
• VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 9 mei 2017)
Eerste spreker: het lid Wassenberg (PvdD)

Rondvraag
41.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Middendorp (VVD) om het Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer 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 na de vorming van een nieuw kabinet.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

42.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Visser (VVD) om de minister om een reactie te
vragen op de brief van ir. F. Spaargaren en ing. C. Vroege over de
versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam d.d.
15 februari 2017

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Visser (VVD) - 4
mei 2017
Voorstel om de minister om een reactie op de brief over de versterking van de
Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam d.d. 15 februari 2017 te vragen
- 2017Z05821
De minister verzoeken om een reactie op de brief over de versterking van de
Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam d.d. 15 februari 2017.
Het gaat hierbij om een brief die op 15 februari 2017 aan de commissie is
gestuurd door ir. F. Spaargaren en ing. C. Vroege, mede namens de bewoners
van de Markermeerdijk. Deze brief houdt verband met een eerder door de
commissie verzochte brief van de minister d.d. 15 december 2016
(2016D49412) over de versterking van de Markermeerdijken.

Besluit:
Noot:

43.

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 mei 2017
Voorstel aanwijzen groot project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2017Z05792
Betrekken bij nadere besluitvorming over het al dan niet aanwijzen van PHS als
groot project.

Agendapunt:

Voorstel Kröger (GroenLinks) reactie op brief en rapporten over
toekomst mobiliteitsbeleid

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger
(GroenLinks) - 9 mei 2017
Voorstel Kröger (GroenLinks) reactie op brief en rapporten over toekomst
mobiliteitsbeleid - 2017Z05994
De bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu verzoeken voor de zomer een
reactie aan de Kamer te doen toekomen op onderstaande drie stukken.

Besluit:
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Noot:

Het betreft de onderstaande brief van de Mobiliteitsalliantie; Het rapport
Mobiliteitsvisie van Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu en het
rapport Klimaatbeleid voor mobiliteit op de kaart van CE Delft.

Zaak:

Brief derden - Mobiliteitsalliantie te Zoetermeer - 20 april 2017
Afschrift brief Mobiliteitsalliantie aan de informateur m.b.t. mobiliteit in
Nederland - 2017Z05542
De bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu verzoeken voor de zomer een
reactie aan de Kamer te doen toekomen op deze brief.
EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig (besloten)
44.

Agendapunt:

Invulling jaarplanning versterking kennispositie IenM 2017

Zaak:

Stafnotitie - griffier, L. Tijdink - 19 april 2017
Stafnotitie Invulling jaarplanning versterking kennispositie IenM 2017 2017Z05310
Besproken.
Voor de volgende procedurevergadering zal een overzicht worden geagendeerd
van het resultaat van de bespreking.

Besluit:
Noot:

45.

Agendapunt:

Zesde voortgangsrapportage ERTMS

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 9 mei 2017
Zesde voortgangsrapportage ERTMS - 33652-52
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2017
te 12.00 uur.
Voorafgaand aan deze feitelijke vragenronde zal een stafnotitie worden
verspreid voor intern gebruik door fracties.

Besluit:
Noot:

Griffier:

L. Tijdink

Activiteitnummer:

2016A04374
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