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Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 22
november 2017

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Uitnodiging Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland
(VPN) voor werkbezoek

Zaak:

Brief derden - Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) te
NAARDEN - 12 september 2017
Uitnodiging VPN voor werkbezoek - 2017Z11928
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Uitnodiging Corbion voor werkbezoek aan biotech fabriek van Corbion
in Gorinchem m.b.t. biobased en circulaire economie

Zaak:

Brief derden - Corbion te Amsterdam - 2 november 2017
Uitnodiging Corbion voor werkbezoek aan biotech fabriek van Corbion in
Gorinchem m.b.t. biobased en circulaire economie - 2017Z14790
Overlaten aan individuele leden / fracties.
EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):

Wetgeving
4.

Agendapunt:

Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet luchtvaart in verband
met de implementatie van de Europese richtlijn inzake
luchthavengelden voor overige luchthavens

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 3 november 2017
Nota van wijziging - 34802-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Noot:

5.

Agendapunt:

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 7 november 2017
Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - 25422-208
Agenderen voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 20 december
2017.
De voorlegging van dit besluit geschiedt in het kader van de wettelijk
voorgeschreven nahangprocedure (artikel 76, tweede lid, van de
Kernenergiewet), die bepaalt dat het besluit na vaststelling aan de Kamer wordt
toegezonden. De nahangtermijn loopt tot en met 5 december 2017; daarna kan
het in werking treden. De inwerkingtreding van het besluit is voorzien op 6
februari 2018, de implementatiedeadline voor de Europese richtlijn die met dit
besluit wordt geïmplementeerd. Het ontwerp voor dit besluit is in een
voorhangprocedure aan de Kamer voorgelegd in Kamerstuk 25422, nr. 186. Het
is toen geagendeerd voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 10 mei
2017, waar geen opmerkingen over het ontwerpbesluit zijn gemaakt. Ook
tijdens het afrondende plenaire debat (VAO) op 16 mei 2017 is niet over het
ontwerpbesluit gesproken.
Het 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.

Besluit:
Noot:

6.

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 7 oktober 2017
Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de implementatie van richtlijn
nr. 2009/12/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L 70) voor overige
luchthavens - 34802
Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.
Op 9 november jl. heeft de commissie inbreng geleverd voor het verslag bij dit
wetsvoorstel.

Besluit:

Staatssecretaris verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten met dit
besluit totdat de behandeling ervan in de Kamer is afgerond.

Agendapunt:

Besluit houdende wijziging van enkele besluiten op het gebied van
afvalstoffen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 13 november 2017
Besluit houdende wijziging van enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen
- 30872-214
Voor kennisgeving aangenomen.
Dit besluit behelst een wijziging van een aantal besluiten in verband met het
door de inzamelaar gescheiden houden van gescheiden aangeleverd afval. De
voorlegging van het besluit geschiedt in het kader van de wettelijk
voorgeschreven voorgeschreven nahangprocedure (artikel 21.6, vijfde lid, van
de Wet milieubeheer), die bepaalt dat het besluit na vaststelling aan de Kamer

Besluit:
Noot:
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wordt toegezonden. De nahangtermijn loopt tot en met 8 december 2017;
daarna kan het in werking treden. De beoogde inwerkingtredingsdatum voor
het besluit is 1 januari 2018.
Het ontwerp voor dit besluit is in januari 2017 in een voorhangprocedure aan de
Kamer voorgelegd in Kamerstuk 30872, nr. 208. Er is toen een schriftelijk
overleg over gevoerd (Kamerstuk 30872, nr. 209), waarna er geen behoefte
was aan een plenaire afronding in de vorm van een VSO.
7.

Agendapunt:

Verdrag ter wijziging van de VN-overeenkomst inzake technische
reglementen voor voertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 7 november 2017
Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische
reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor
uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of
gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van
goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn
verleend; Genève, 14 juni 2017 - 34820-1
Voor kennisgeving aangenomen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging ter
stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 5, eerste
lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele
wens om de verdragswijziging ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer
voor te leggen kan uiterlijk op 7 december 2017 door de Kamer of door ten
minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.
BuZa

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Algemeen
8.

Agendapunt:

Nota van wijziging inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2018

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 3 november 2017
Nota van wijziging - 34775-XII-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Deze wijziging betreft de naamswijziging van het ministerie en de toevoeging
van 3 miljoen euro voor uitvoeringskosten inzake de oplopende CO2minimumprijs.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

9.

Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 19 september 2017
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 - 34775-XII
Reeds geagendeerd voor plenaire behandeling in de week van 28 november
2017.

Agendapunt:

Stafnotitie behandeling verwerking regeerakkoord in begrotingen
Infrastructuur en Waterstaat

Zaak:

Stafnotitie - griffier, L. Tijdink - 15 november 2017
Stafnotitie behandeling verwerking regeerakkoord in begrotingen Infrastructuur
en Waterstaat - 2017Z15463
De minister verzoeken om eventuele nota‘s van wijziging over overheveling van
middelen uit het regeerakkoord naar de IenW-begrotingen tijdig vóór de
plenaire begrotingsbehandeling naar de Kamer te sturen, voorzien van (een
concrete toelichting op) de bijbehorende bestedingsplannen. Indien dit niet
mogelijk is, zou de minister kunnen worden verzocht de Kamer tijdig vóór de
begrotingsbehandeling een brief te sturen over de wijze waarop de

Besluit:
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bewindspersonen de aanvullende middelen uit het regeerakkoord concreet
willen besteden.

10.

Agendapunt:

Beantwoording op vragen commissie over de Rapportage ILT-brede
risicoanalyse

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 3 november 2017
Beantwoording op vragen commissie over de Rapportage ILT-brede
risicoanalyse - 34775-XII-8
Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling IenW (34775-XII).
Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid d.d. 18 januari 2018.

Besluit:
Besluit:
Zaak:

Besluit:
Besluit:

11.

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 6 juli 2017
Rapportage ILT-brede risicoanalyse - 34550-XII-80
Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling IenW (34775-XII).
Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid d.d. 18 januari 2018.

Agendapunt:
Noot:

Overdracht aanhangige stukken klimaat
Onderstaand zijn de op dit moment in de Kamer aanhangige stukken op het
terrein van klimaat opgenomen. Nu het dossier klimaat is overgedragen aan
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, wordt het voortouw over
deze stukken in de Kamer ook overgedragen aan de commissie Economische
Zaken en Klimaat. Zij zal vervolgens besluiten over de behandeling van deze
stukken.

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
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 2 december 2016
Nationale Klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS) - 31793-162
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 27 november 2017.
VWS, EZK, J&V, BuHa-OS
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 13 december 2016
Nationale Klimaattop 2016 en 22e Conferentie van Partijen (COP22) - 31793163
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
BuHa-OS
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 4 oktober 2017
Reactie op onderzoek “Phase-out 2020: Monitoring Europe’s fossil fuel” en
reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 28 september 2017, over het bericht dat de uitstoot van
broeikasgassen is gestegen - 30175-264
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
EZK
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Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:
Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

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
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 23 februari 2017
Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen - 30196-538
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
EZK, EU
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
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
EU
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 4 september 2017
Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyses op het gebied van
milieu - 28663-70
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
Brief derden - M. Ooijer te Oostzaan - 29 mei 2017
Reactie m.b.t. beleid in Nederland aangaande files en klimaatverandering 2017Z07117
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
Brief derden - Stichting Urgenda te Amsterdam - 23 mei 2017
Aanbieding klimaatposter door Sticting Urgenda, namens topmanagers,
politieke jongeren, boeren, wetenschappers en wethouders - 2017Z06753
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
Brief derden - L. van Haaster te Alkmaar - 6 juni 2017
Voorstel om tot een duurzamer Nederland te komen - 2017Z07607
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
Brief derden - Both ENDS te Amsterdam - 28 september 2017
Rapport 'Green climate fund. A Performance Check' van Friends of Earth United
States en Institute for Policy Studies, aangeboden door Both ENDS 2017Z12945
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
Brief derden - Transport en Logistiek Nederland (TLN) te Zoetermeer - 4
september 2017
Aanbieding position paper 'Wegvervoer zet in op halvering CO2 in 2030. TLN
voor duurzame logistiek' van TLN - 2017Z11393
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Brief derden - Montessori kindercentrum De Plotter te Zutphen - 2 mei 2017
Verzoek Montessori kindercentrum De Plotter om autoloze zondag in te stellen 2017Z05808
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
Brief derden - R.D. Schuiling te De Bilt - 13 april 2017
Aanbieding notitie 'Klimaatverandering bestrijden kan effectiever, efficiënter en
voor minder geld' - 2017Z05496
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
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Zaak:

Besluit:
Zaak:
Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:
Besluit:
Zaak:
Besluit:
Zaak:
Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Brief derden - Montessori kindercentrum De Plotter te Zutphen - 23 mei 2017
Reactie groep 6 van Montessori kindercentrum De Plotter n.a.v. besluit van
vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu op brief m.b.t. instellen autoloze
zondag - 2017Z06943
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
Brief derden - H.H. Hakkenberg van Gaasbeek te Emmen - 23 oktober 2017
Reactie m.b.t. CO2 uitstoot en opwarming van de aarde - 2017Z14173
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
Brief derden - G. de Boer te Terneuzen - 16 oktober 2017
Reactie m.b.t. beleid aangaande klimaat, windmolens op land en in zee en
zondagsrust - 2017Z14171
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
BiZa
Brief derden - G. de Boer te Terneuzen - 23 oktober 2017
Nadere reactie m.b.t. beleid aangaande klimaat, windmolens op land en in zee
en zondagsrust - 2017Z14345
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
BiZa
Brief derden - Actiegroep "TerGooi Blaricum moet open blijven" te Gooise
Meren - 13 oktober 2017
Reactie Actiegroep "TerGooi Blaricum moet open blijven" m.b.t. keuze van
Tergooi voor gasmotor warmtepomp voor nieuwbouw/aanbouw - 2017Z13778
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
Brief derden - Stichting Emissie Informatie Centrum (Stichting EIC) te Zwolle 7 februari 2017
Aanbieding notitie 'Waardevolle vermeden emissies als inspanningsbeloning
voor ca. 180.000 duurzame bedrijven, en huishoudens in het Niet-ETS' van
Stichting EIC - 2017Z02111
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
Brief derden - A. Gootjes te Borne - 31 mei 2017
Open brief m.b.t. klimaatbeleid - 2017Z07279
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
Brief derden - J. Metselaar te Bergschenhoek - 17 juni 2017
Reactie m.b.t. opwarming van de aarde - 2017Z08552
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
Brief derden - J.S. Duin te Burgh-Haamstede - 2 juni 2017
Reactie m.b.t. klimaatverandering - 2017Z07584
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
Brief derden - M. Ooijer te Oostzaan - 10 mei 2017
Reactie m.b.t. tekortschieten wetgeving aangaande CO2 uitstoot waardoor het
klimaat gevaar loopt - 2017Z06061
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
J&V
Brief derden - House of Representatives of the Republic of Cyprus te Nicosia 30 juni 2017
Aanbieding resolutie House of Representatives of the Republic of Cyprus m.b.t.
klimaatverandering - 2017Z10016
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
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Zaak:

Besluit:
Zaak:
Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

12.

Brief derden - Milieudefensie te Amsterdam - 9 mei 2017
Aanbieding rapport 'Klimaatbeleid voor mobiliteit op de kaart' van
Milieudefensie, mede namens Natuur & Milieu en Greenpeace - 2017Z06041
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Brief derden - M. van Brakel te Leerdam - 21 december 2016
Verzoek om aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering - 2016Z24575
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
Brief derden - S.J. Uitterdijk te Wijnjewoude - 22 februari 2017
Aanbieding notitie 'Duurzame energie in relatie tot het klimaatprobleem' 2017Z03049
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
Brief derden - Adviesgroep Borm & Huijgens te Etten-Leur - 14 juni 2017
Verzoek Adviesgroep Borm & Huijgens om politieke steun voor
klimaatbestendig land - 2017Z08296
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.
Brief derden - M. Ooijer te Oostzaan - 2 augustus 2017
Reactie m.b.t. aankondiging door Frankrijk en Groot Brittannië om in 2040 de
verkoop van "fossiele" brandstoffen te verbieden - 2017Z10733
Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.

Agendapunt:
Noot:

Overdracht aanhangige stukken ruimtelijke ordening
Onderstaand zijn de op dit moment in de Kamer aanhangige stukken op het
terrein van ruimtelijke ordening opgenomen. Nu het dossier ruimtelijke
ordening is overgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, wordt het voortouw over deze stukken in de Kamer
overgedragen aan de commissie Binnenlandse Zaken. Zij zal vervolgens
besluiten over de behandeling van deze stukken.

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 5 juli 2017
Voortgang stelsel Omgevingswetgeving - 33118-95
Voortouw overdragen aan de commissie Binnenlandse Zaken.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 6 oktober 2017
Herplanning stelselherziening omgevingsrecht en reactie op BIT-advies 33118-98
Voortouw overdragen aan de commissie Binnenlandse Zaken.
WR
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops - 13 november 2017
Reactie op verzoek commissie om technische briefing over Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO) - 2017Z15238
Voortouw overdragen aan de commissie Binnenlandse Zaken.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 25 oktober 2017
Planning voor het indienen van het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom
Omgevingswet - 33118-99
Voortouw overdragen aan de commissie Binnenlandse Zaken.
Brief derden - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) te Den Haag 22 juni 2017
Aanbieding advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling; instrumenten voor
grondbeleid in een energieke samenleving’ van Rli - 2017Z08870
Voortouw overdragen aan de commissie Binnenlandse Zaken.
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Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 29 september 2017
Advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur "Grond voor
gebiedsontwikkeling; instrumenten voor grondbeleid in een energieke
samenleving" - 33118-97
Voortouw overdragen aan de commissie Binnenlandse Zaken.
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
Voortouw overdragen aan de commissie Binnenlandse Zaken.
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 29 augustus 2017
Visie op gezondheid en toegezegde reactie op advies Gezondheidsraad over het
meewegen van gezondheid - 28663-69
Voortouw overdragen aan de commissie Binnenlandse Zaken.
VWS
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 6 juli 2017
Rapporten onderzoek en evaluatie Wet verbetering vergunningverlening,
toezicht en handhaving (wet VTH) - 33118-96
Voortouw overdragen aan de commissie Binnenlandse Zaken.
Brief derden - H. Puttenstein te - 6 april 2017
Reactie m.b.t. wetsvoorstel Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en
handhaving (Wet VTH) (33872) - 2017Z04702
Voortouw overdragen aan de commissie Binnenlandse Zaken.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 17 februari 2017
Startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie” - 34682-1
Voortouw overdragen aan de commissie Binnenlandse Zaken.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 4 september 2017
Beantwoording vragen commissie over de Startnota “De opgaven voor de
Nationale Omgevingsvisie” - 34682-2
Voortouw overdragen aan de commissie Binnenlandse Zaken.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 21 februari 2017
Het Kustpact - 29383-278
Voortouw overdragen aan de commissie Binnenlandse Zaken.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 9 mei 2017
Reactie op verzoek commissie over de Kustpactprojecten - 29383-281
Voortouw overdragen aan de commissie Binnenlandse Zaken.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 7 juni 2017
Reactie op verzoek commissie om een overzicht van alle pijplijnprojecten in het
kader van het Kustpact - 29383-283
Voortouw overdragen aan de commissie Binnenlandse Zaken.
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Zaak:
Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Brief derden - Gemeente Bergen te Bergen - 16 december 2016
Standpunt Gemeente Bergen m.b.t. ondertekenen Kustpact - 2016Z24988
Voortouw overdragen aan de commissie Binnenlandse Zaken.
Brief derden - Natuurmonumenten te ‘s-Graveland - 4 mei 2017
Verzoek Natuurmonumenten om Kustpact niet controversieel te verklaren 2017Z05897
Voortouw overdragen aan de commissie Binnenlandse Zaken.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 3 april 2017
Handreiking Passende Scheiding van Functies bij Project-mer - 34287-25
Voortouw overdragen aan de commissie Binnenlandse Zaken.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 4 juli 2017
Reactie op de motie van het lid Arissen over een moratorium op de bouw en de
uitbreiding van geitenstallen (Kamerstuk 34725-XVI-20) - 34550-XVI-145
Voortouw overdragen aan de commissie Binnenlandse Zaken.
De commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt aangemerkt als
volgcommissie bij deze brief.
EZK, VWS, LNV
Brief derden - Ieder(in) te Utrecht - 28 september 2017
Commentaar Ieder(in) t.b.v. algemeen overleg Ruimtelijke Ordening d.d. 12
oktober 2017 - 2017Z13389
Voortouw overdragen aan de commissie Binnenlandse Zaken.
Brief derden - H.H.G. Wiegmans te Voorschoten - 16 februari 2017
Klacht over weigering gemeente Voorschoten om een definitief
bestemmingsplan op te stellen voor centrum - 2017Z02695
Voortouw overdragen aan de commissie Binnenlandse Zaken.
Brief derden - Vereniging Eigen Huis (VEH) te Amersfoort - 27 juni 2017
Aanbieding participatiehandvest 'De burger: tegenstander of bondgenoot? een
oproep aan de politiek' van VEH - 2017Z09162
Voortouw overdragen aan de commissie Binnenlandse Zaken.

Mobiliteit/Transport
13.

14.

Agendapunt:

Reactie op het bericht “Rusland dreigt met sluiten van luchtruim voor
KLM”

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 3 november 2017
Reactie op het bericht “Rusland dreigt met sluiten van luchtruim voor KLM”
waarbij wordt ingegaan op de problematiek van de slots voor Russische
vrachtvluchten en vrachtvluchten in het algemeen - 31936-426
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 25 januari 2018.

Agendapunt:

Schiphol Gebruiksprognose 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 november 2017
Schiphol Gebruiksprognose 2018 - 29665-244
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 25 januari 2018.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 6 december
2017 te 12.00 uur.

Besluit:
Besluit:
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15.

Agendapunt:

Uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een
progressief boetestelsel

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 20 juni 2017
Uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een progressief
boetestelsel - 29398-563
Agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d.
14 december 2017.
De commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 8 november besloten het
voortouw van deze brief, die op haar voorstel controversieel was
verklaard, over te dragen aan de commissie voor Infrastructuur en Milieu
(inmiddels IenW).
I&W

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Ruzie in de
Rotterdamse haven door falende ketenregie’

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 november 2017
Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Ruzie in de Rotterdamse haven
door falende ketenregie’ - 29862-37
Agenderen voor het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 7 december 2017.

Besluit:

Infrastructuur
17.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over brief derden inzake Niet Actief
Beveiligde Overwegen en ERTMS

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 16 november 2017
Reactie op verzoek commissie over de brief van dhr. E. te S.over de
onderwerpen Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) en ERTMS 2017Z15583
Agenderen voor het algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid d.d. 29
november 2017.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Honderdste storing op
Botlekbrug’

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 november 2017
Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Honderdste storing op
Botlekbrug’ in het Algemeen Dagblad van 29 september 2017 - 29385-94
Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 11 december 2017.

Besluit:

Milieu
19.

Agendapunt:

Voortgang elektrisch vervoer

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 juni 2017
Voortgang elektrisch vervoer - 31305-231
Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling IenW.
Het dossier 'elektrisch vervoer' is overgedragen van het ministerie van
Economische Zaken naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De in
de Kamer aanhangige brieven op dit gebied zijn daarom door de commissie
Economische Zaken en Klimaat overgedragen naar de commissie van

Besluit:
Noot:
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Infrastructuur en Waterstaat, zodat deze commissie de brieven in behandeling
kan nemen.
20.

Agendapunt:

Reactie op het rapport 'Fiscale barrières voor smart charging' van
ELaadNL

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 maart 2017
Reactie op het rapport 'Fiscale barrières voor smart charging' van ELaadNL 2017Z03810
Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling IenW.

Besluit:

Water
Geen agendapunten
Europa
21.

Agendapunt:

Stafnotitie EU mobiliteitspakket deel II

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, L. Tijdink - 16 november 2017
Stafnotitie EU mobiliteitspakket deel II - 2017Z15575
De Kamer voorstellen een behandelvoorbehoud te plaatsen bij het EU-voorstel
herziening Verordening CO2-emissies auto’s en busjes.
De Europese Commissie heeft op 8 november jl. een tweede EUmobiliteitspakket gelanceerd, dat naast een overkoepelende mededeling, vijf
voorstellen bevat (waaronder vier regelgevende voorstellen). Drie van deze EUvoorstellen zijn bij de bespreking van het Commissie-werkprogramma 2017
door de commissie IenM prioritair verklaard, te weten: de Verordening CO2emissies auto’s en busjes, de Richtlijn (aanbesteding van) schone en zuinige
voertuigen en de Richtlijn gecombineerd transport. Voor het EU-voorstel CO2emissies auto’s en busjes heeft de commissie ook het voornemen uitgesproken
een behandelvoorbehoud te willen plaatsen.
Bij de inventarisatie voor deelname aan het werkbezoek naar Brussel, dat
plaatsvindt op 22 januari 2018, hebben zich de volgende leden aangemeld:
Ziengs (VVD), Remco Dijkstra (VVD), een nader te bepalen CDA-Kamerlid, een
nader te bepalen D66-Kamerlid, Kröger (GroenLinks) en Laçin (SP).
Organiseren van een rondetafelgesprek over het tweede EU-mobiliteitspakket
met nationale actoren.
Organiseren van een gesprek met de heer Gerbrandy (vanwege de mogelijke
parallellen met dieselgate).
EU

Agendapunt:

EU-voorstel: CO2 emissies auto’s en busjes

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 9 november 2017
EU-voorstel: CO2 emissies auto’s en busjes COM (2017) 676 (Engelstalige
versie) - 2017Z15079
Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 6 december 2017.
Dit EU-voorstel maakt deel uit van het tweede EU-mobiliteitspakket en is
door de commissie prioritair verklaard.
De commissie stelt de Kamer voor een behandelvoorbehoud te plaatsen op dit
EU-voorstel.
EZK, EU

Besluit:
Noot:

Besluit:

Besluit:
Besluit:

22.

Besluit:
Noot:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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23.

Agendapunt:

EU-voorstel: Gecombineerd goederentransport

Zaak:

Volgcommissie(s):

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 9 november 2017
EU-voorstel: Gecombineerd goederentransport COM (2017) 648 (Engelstalige
versie) - 2017Z15081
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 22
november 2017.
Dit EU-voorstel maakt deel uit van het tweede EU-mobiliteitspakket en is
door de commissie prioritair verklaard.
EZK, EU

Agendapunt:

EU-voorstel: Schone en zuinige voertuigen

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 9 november 2017
EU-voorstel: Schone en zuinige voertuigen COM (2017) 653 (Engelstalige
versie) - 2017Z15080
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 22
november 2017.
Dit EU-voorstel maakt deel uit van het tweede EU-mobiliteitspakket en is
door de commissie prioritair verklaard.
EZK, EU

Besluit:
Noot:

24.

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

25.

Agendapunt:

Stafnotitie EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2018
Europese Commissie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, L. Tijdink - 15 november 2017
Stafnotitie EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2018 Europese
Commissie - 2017Z15434
Per e-mail inventariseren of en, zo ja, welke aangekondigde initiatieven de
fracties prioritair wensen te verklaren. Deadline hiervoor vaststellen op 29
november te 12.00 uur. Op basis van deze inventarisatie tijdens de
procedurevergadering d.d. 6 december besluiten welke voorstellen de
commissie prioritair wenst te verklaren.
De prioriteringsexercitie voor het werkprogramma van de Europese Commissie
is behulpzaam bij het vroegtijdig identificeren van politiek gevoelige Europese
voorstellen die de Europese Commissie voor 2018 heeft aangekondigd. Doel is
hiermee de onderhandelingen over deze voorstellen beter te kunnen
beïnvloeden. Het idee achter de prioriteringsexercitie is dat de Kamer actief met
de geprioriteerde dossiers actief aan de slag gaat en de ambtelijke
ondersteuning in deze dossiers intensiever is dan bij niet-prioritaire dossiers.
Het gaat voor uw commissie dit jaar om wetgevende voorstellen vooral over
Refit (regulatory fitness) maatregelen voor vervoer (maritime single window,
Ten-T en vrachtvervoer), en daarnaast de uitwerking van Environmental
Reporting (een prioriteit voor 2017 waarover uw commissie onlangs een
technische briefing heeft ontvangen. Opgemerkt zij dat de Kamer ook van nietprioritaire dossiers op het moment van daadwerkelijk verschijnen een BNC-fiche
ontvangt op basis waarvan de onderhandelingsinzet met het kabinet kan
worden besproken.
Op 23 november zal de EU-specialist een presentatie verzorgen voor de
transport- en milieuwoordvoerders (resp. om 14.00 uur en om 15.00 uur) over
lopende en nieuwe voorstellen.
Op 24 november zal een e-mail inventarisatie uitgaan om de eventuele
prioriteiten te inventariseren.
EU

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):
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26.

Agendapunt:

Verslag van de Milieuraad van 13 oktober 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6
november 2017
Verslag van de Milieuraad van 13 oktober 2017 - 21501-08-702
Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 6 december 2017.
EU, EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):

27.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake VN-klimaatconferentie COP23 in
Bonn

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 10
november 2017
Reactie op verzoek commissie inzake VN-klimaatconferentie COP23 in Bonn 2017Z15171
Voor kennisgeving aangenomen.
EZK

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Transportraad 5 december 2017

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 november 2017
Geannoteerde agenda Transportraad 5 december 2017 - 21501-33-673
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Transportraad (5 december)
d.d. 22 november 2017
EU

Agendapunt:

Fiche: Herschikking verordening passagiersrechten spoor

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 3 november 2017
Fiche: Herschikking verordening passagiersrechten spoor - 22112-2419
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 22
november 2017.
EU

Agendapunt:

Verslag van een politieke dialoog over het EU-mobiliteitspakket

Zaak:

Brief Europese Commissie - Organisatie, Europese Commissie - 14 november
2017
Verslag van een politieke dialoog over het EU-mobiliteitspakket - 34734-16
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 22
november 2017.
EU

Besluit:

28.

Besluit:

29.

Besluit:

30.

Besluit:
Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Europese
Commissie inzake veiligheid van motorvoertuigen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 november 2017
Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Europese Commissie inzake
veiligheid van motorvoertuigen - 22112-2428
Agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d.
14 december 2017.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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32.

Agendapunt:

EU-voorstellen week 45-46

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 16
november 2017
EU-voorstellen week 45-46 - 2017Z15577
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig
Geen agendapunten
Overzichten activiteiten op IenW-gebied
33.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissieactiviteiten tot aan Kerstreces
• 27-11-2017 12.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Water
• Stafnotitie is verspreid onder de leden
• 28-11-2017 13.30 - 13.45 Petitie Groen licht voor spoorgoederenvervoer
• 29-11-2017 15.30 - 17.30 Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid
• Rapporteur Remco Dijkstra
• Stafnotitie ERTMS wordt verspreid onder de leden
• 30-11-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Spoor
• Stafnotitie HSL-Zuid is verspreid onder de leden
• 30-11-2017 13.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Kunststofketen en
zwerfafval
• 04-12-2017 11.00 - 15.30 Wetgevingsoverleg Implementatie ILUC-richtlijn
inzake brandstofkwaliteit
• Wetgevingsrapport is verspreid onder de leden
• 05-12-2017 13.15 -13.30 Petitie Aanbieding van het rapport 'Smart
charging van elektrische voertuigen: institutionele knelpunten en
oplossingen'
• 05-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie Boetebeleid in de binnenvaart
• 05-12-2017 13.45 - 14.00 Petitie Uitfasering van de halogeenlamp
• 06-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor
Infrastructuur en Waterstaat
• 06-12-2017 11.30 - 13.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 19 december
• EU-signalering wordt verspreid onder de leden
• 06-12-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen Schiphol Gebruiksprognose
2018
• 06-12-2017 14.00 - 17.30 Rondetafelgesprek Verduurzaming Binnenvaart
en Short Sea Shipping
• 07-12-2017 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Scheepvaart
• 07-12-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen Suppletoire begrotingen
Najaarsnota
• Kamerbrede stafnotitie wordt verspreid onder de leden
• 11-12-2017 10.15 - 10.30 Petitie Comité geluidscherm A27 afslag 33
Hilversum
• 11-12-2017 10.30 - 10.45 Petitie Platform A2 inzake MIRT-onderzoek
Weert-Eindhoven
• 11-12-2017 11.00 - 21.00 Notaoverleg MIRT
• Rapporteurs Begrotingsonderzoek zullen tijdens het notaoverleg hun
inbreng leveren
• Stafnotitie over begrotingsonderzoek is verspreid onder de leden
• 12-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie AMvB beperkingengebied buitenlandse
luchthaven Geilenkirchen
• 12-12-2017 13.45 - 14.00 Petitie Overtocht van praalwagens over de A76
• 13-12-2017 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
• 14-12-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Leefomgeving
• 14-12-2017 13.00 - 13.30 Petitie APK-plicht voor tractoren
• 14-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie Gevaren gebruik mobiele telefoon in het
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•
•
•
•

34.

Agendapunt:
Noot:

verkeer
14-12-2017 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Wegverkeer en
verkeersveiligheid
• Stafnotitie verkeershandhaving is verspreid onder de leden
19-12-2017 12.00 Inbreng verslag Wijziging van de Wet milieubeheer
(verwijdering asbest)
• Wetgevingsrapport is verspreid onder de leden
20-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor
Infrastructuur en Waterstaat
20-12-2017 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid

Nog te plannen plenaire activiteiten op IenW-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 het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de
veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol
Aangevraagd door het lid Jetten (D66) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 6 april 2017.
De commissie heeft op 25 oktober 2017 besloten ter voorbereiding op dit
debat een schriftelijk overleg te houden.
• Debat over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 24 oktober 2017.
3. Dertigledendebatten:
• Dertigledendebat over waterschappen die geen onderzoek deden naar de
effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 11 oktober 2017.
• Dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 24 oktober 2017.
• Dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater
Aangevraagd door het lid Arissen (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 21 november 2017.
4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag
Schriftelijk Overleg (VSO)):
• Er zijn op dit moment geen tweeminutendebatten op IenW-gebied
aangevraagd.
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Rondvraag
35.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om de minister te
verzoeken ten behoeve van het algemeen overleg Wegverkeer en
verkeersveiligheid te reageren op het onderzoek van de Amerikaanse
Foundation for Traffic Safety over het effect van het gebruik van
navigatiesystemen tijdens het rijden op de verkeersveiligheid

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren
(GroenLinks) - 8 november 2017
Voorstel van het lid Van Tongeren (GroenLinks) inzake het effect van het
gebruik van navigatiesystemen op de verkeersveiligheid - 2017Z14888
Een specifieker geformuleerd voorstel wordt geagendeerd voor een emailprocedure.
Het genoemde rapport 'Visual and Cognitive Demands of Using In-Vehicle
Infotainment Systems' is via deze link beschikbaar.

Besluit:
Noot:

36.

Agendapunt:

Overzicht agendapunten algemeen overleg Circulaire economie d.d. 13
december 2017

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger
(GroenLinks) - 8 november 2017
Overzicht agendapunten algemeen overleg Circulaire economie d.d. 13
december 2017 - 2017Z14946
Er zal bij het ministerie geïnformeerd worden of de evaluatie van de
Raamovereenkomst verpakkingen tijdig voor het algemeen overleg Circulaire
economie aan de Kamer zal worden gestuurd. Nadat die informatie binnen is zal
tijdens de volgende procedurevergadering een besluit worden genomen over
eventuele uitbreiding van het algemeen overleg.
1. Eindverslag rapporteur EU-pakket Circulaire Economie
2. Reactie op verzoek commissie over handhaving van ILT bij producenten en
importeurs van elektronica
3. Duurzaamheidsverslag van het ministerie van IenM
4. Uitvoering 'petitiemotie' Plastic Soup Surfer
5. Stand van zaken uitvoering Grondstoffenakkoord
6. Laatste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord
inkopen (MVI)
7. Reactie op de consultatie van de Europese Commissie over het grensvlak
tussen de wetgevingskaders voor stoffen, producten en afval
8. Onderzoek statiegeld kleine flesjes en blikjes
9. Voortgang van de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische
apparaten en de evaluatie van het Monitoringsberaad WEEE (Waste Electric
and Electronic Equipment)
10. Ketenaanpak medicijnresten uit water
11. Uitvoering motie van het lid Van Brenk over de inzet van waterschappen op
circulaire economie (Kamerstuk 27625-392)
12. Uitvoering van de motie van de leden Van Eijs en Van Veldhoven over alle
gemeenten deel laten nemen aan de Benchmark Huishoudelijk Afval
(Kamerstuk 34725-XII-11)
13. Rapport van CE Delft over bioplastics en proces rond transitieagenda’s
circulaire economie *
* In deze brief schrijft de staatssecretaris dat de Transitieagenda's Circulaire
Economie in januari 2018 zullen worden opgeleverd. Deze zullen dus niet vóór
het algemeen overleg van 13 december 2017 aan de Kamer worden gestuurd.

Besluit:

Noot:
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37.

Agendapunt:

Uitstel deadline planningsbrief 2018 van ministerie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, L. Tijdink - 16 november 2017
Uitstel deadline planningsbrief ministerie voor 2018 - 2017Z15502
Minister en staatssecretaris verzoeken om hun op basis van het regeerakkoord
aangepaste jaarplanning voor 2018 vóór het eind van het Kerstreces naar de
Kamer te sturen.
Ten behoeve van het opstellen van jaarplanningen voor 2018 door de
Kamercommissies is het kabinet eerder dit jaar verzocht om de Kamer vóór de
plenaire begrotingsbehandelingen te informeren over de planning per ministerie
voor 2018. Door de duur van de kabinetsformatie is dit verzoek echter niet
meer goed uitvoerbaar. De Kamervoorzitter heeft de premier laten weten dat
de deadline voor de planningsbrieven over 2018 wordt verschoven naar het
eind van het Kerstreces, zodat in die planningsbrieven rekening kan worden
gehouden met het nieuwe regeerakkoord en de uitkomsten van de
begrotingsbehandelingen.
De commissies is verzocht deze boodschap door te geven aan hun
bewindspersonen.

Besluit:

Noot:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 november 2017
Planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 34775-XII-9
Minister en staatssecretaris verzoeken om hun op basis van het regeerakkoord
aangepaste jaarplanning voor 2018 vóór het eind van het Kerstreces naar de
Kamer te sturen.

Overig (besloten)
Geen agendapunten

Griffier:

L. Tijdink

Activiteitnummer:

2017A01723

17

