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VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN
De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belast
met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet heeft de eer als
volgt verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen.
Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen voldoende zullen zijn
beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het
voorstel van wet genoegzaam voorbereid.
Voorzitter van de commissie,
Kuiken
Griffier van de commissie,
Haveman-Schüssel
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Vraag
Hoe verwacht u de overgebleven middelen voor regionale
knelpunten in 2019 te besteden?
Op welke manier wordt de Kamer geïnformeerd over de besteding
van de middelen voor regionale knelpunten?
Hoe kan de Kamer goed zicht houden op de besteding van de
middelen voor regionale knelpunten en tijdig betrokken worden bij
deze besteding?
Er wordt volgens tabel 1 van bijlage 4 bij de Voorjaarsnota € 50
miljoen uitgegeven aan cofinanciering van een fonds voor warme
sanering van de varkenshouderij, kunt u uitgebreid toelichten waar
dit precies aan wordt uitgegeven?
Er wordt volgens tabel 1 van bijlage 4 bij de Voorjaarsnota € 5
miljoen uitgegeven aan cofinanciering van innovatie in de visserij,
in hoeverre wordt dit gebruikt voor vissers die lijden onder de
EU-beslissing over de pulsvisserij?
Wat is de reden van de vertraging van de klimaatpilots Bos en
Natuur?
Kunt u een overzicht geven op welke manier de budgetten
monitoring mestbeleid op handhaving worden ingezet?
Hoeveel fte is hiermee gemoeid bij de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) en/of andere organisaties?
Waaruit bestaan de extra kosten voor meerwerk bij het Inkoop
Uitvoering Centrum (IUC)?
Kunt u een uitsplitsing van kosten maken voor de bijstelling
raming uitgaven landbouwbeleid?
Kunt u een toelichting geven op de mutaties op het terrein van de
landbouwattachées en de High Containment Unit (HCU)?
Kunt u een stand van zaken geven van het programma Jong Leren
Eten 2019?
Wat zijn de resultaten van het programma Jong Leren Eten 2019
tot nu toe?
Kunt u een meerjarenraming schetsen voor de uitgaven van de
Regeling schoolfruit en -groente?
Hoe verhoudt de toename van het aantal scholen dat jaarlijks
instapt op het traject «gezonde school – vignet voeding» zich tot de
(uit de antwoorden van de feitelijke vragen over het jaarverslag)
naar voren gekomen stagnatie van de uitgaven voor de Regeling
schoolfruit en -groente in 2018/2019 en 2019/2020?
Welke mogelijkheden ziet u om de uitgaven van de Regeling
schoolfruit en
– groente aan te laten sluiten op de groei van de vraag naar
groente en fruit vanuit scholen?
Kunt u een overzicht geven hoeveel mensen onder de regeling
«reistijd=werktijd» vallen?
Kunt u bevestigen dat er geen nieuwe contracten worden
afgegeven onder de regeling «reistijd=werktijd»?
Wat is de reden dat de al ingeboekte besparing van de afschaffing
van de regeling «reistijd = werktijd» bij de NVWA niet is
gerealiseerd?
Kunt u een overzicht geven van de uitvoeringskosten van
Zuivel.nl?
Waarom is de Kamer niet eerder geïnformeerd over de financiële
consequenties van de uitspraak van het College van Beroep voor
het bedrijfsleven?
Bent u ervan op de hoogte dat in de suppletoire begroting van het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bedrag van
€ 47,1 miljoen als bijdrage van LNV aan de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl) is opgenomen?
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Vraag
Heeft u naast de in de suppletoire begroting van LNV vermelde
extra uitgaven voor RVO.nl nog meer uitgaven aan RVO.nl
voorzien, waarmee verklaard kan worden dat er een totale extra
bijdrage van € 47,1 miljoen aan RVO.nl vanuit het Ministerie van
LNV komt?
Voor welke dienstonderdelen worden de extra middelen voor
personele uitgaven gebruikt?
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