Den Haag, 16 april 2014

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Volgcommissie(s):

BuZa
DEF
EU
EZ

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 16 april
2014
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i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

5
15
24, 30, 31
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Aanbod RLI om nadere toelichting te geven op adviezen "De toekomst
van de stad" en "Kwaliteit zonder groei"

Zaak:

Brief derden - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) te Den Haag 1 april 2014
Aanbod Rli om nadere toelichting te geven op adviezen "De toekomst van de
stad" en "Kwaliteit zonder groei" - 2014Z05905
De commissie is geïnteresseerd in een briefing, verzorgd door de Raad voor de
leefomgeving en infrastructuur (Rli), over de rapporten "De toekomst van de
stad" en "Kwaliteit zonder groei"? De leden Albert de Vries (PvdA), Smaling
(PvdA), De Rouwe (CDA) en Van Veldhoven (D66) nemen daar aan graag deel.
Naar een geschikte datum zal worden gezocht.
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) biedt op 23 april twee
adviezen aan kabinet en parlement aan: “De toekomst van de stad en “Kwaliteit
zonder groei”. De RLi
zou beide adviezen graag voor of na 23 april nader toelichten aan de leden van
de Vaste Commissies voor IenM en BZK.

Besluit:

Noot:

3.

Agendapunt:

Uitnodiging Lokaal Alternatief Duiven, namens inwoners Groessen en
Loo, voor bezoek aan Groessen m.b.t. gevolgen doortrekking A15

Zaak:

Brief derden - Lokaal Alternatief Duiven te Groessen - 2 april 2014
Uitnodiging Lokaal Alternatief Duiven, namens inwoners Groessen en Loo, voor
bezoek aan Groessen m.b.t. gevolgen doortrekking A15 - 2014Z06088
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

Wetgeving
4.

Agendapunt:

Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in
verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het
kabinetsstandpunt 'Spoor in beweging', waaronder regels inzake
bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het
vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering
van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 1
april 2014
Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband
met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt
'Spoor in beweging', waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en
vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband
met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer
- 33904
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 15 mei 2014 te 12.00
uur.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Goedkeuring van de op 30 oktober 2009 te Londen tot stand gekomen
wijziging van artikel 6 van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake
de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het
storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in
Resolutie LP.3(4) (Trb. 2011,72)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 2
april 2014
Goedkeuring van de op 30 oktober 2009 te Londen tot stand gekomen wijziging
van artikel 6 van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming
van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere
stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.3(4) (Trb. 2011,72) 33906-(R2030)
De commissie brengt een blanco verslag uit. De commissie geeft daarmee aan
dat zij geen aanleiding heeft gevonden tot het maken van opmerkingen of het
stellen van vragen over dit wetsvoorstel.
BuZa

Besluit:

Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening en milieubeheer BES in verband met de uitvoering
van de op 30 oktober 2009 tot stand gekomen wijziging van artikel 6
van het op 7 november 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van
1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van de verontreiniging van
de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van
1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.3(4) (Trb. 2011, 72)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 2
april 2014
Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en milieubeheer BES in verband met de uitvoering van de op 30
oktober 2009 tot stand gekomen wijziging van artikel 6 van het op 7 november
1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de
voorkoming van de verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van
afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.3(4) (Trb.
2011, 72) - 33907
De commissie brengt een blanco verslag uit. De commissie geeft daarmee aan
dat zij geen aanleiding heeft gevonden tot het maken van opmerkingen of het
stellen van vragen over dit wetsvoorstel.
Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan de reeds in 2009 tot stand gekomen
wijziging van artikel 6 van het genoemde Protocol.

Besluit:

Noot:
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7.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging diverse amvb’s in verband met permanent
maken Crisis- en herstelwet

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 31 oktober 2013
Ontwerpbesluit tot wijziging diverse amvb’s in verband met permanent maken
Crisis- en herstelwet - 32127-171
De commissie wenst het schriftelijk overleg over dit Besluit plenair af te ronden
in de vorm van een tweeminutendebat over het verslag van het schriftelijk
overleg (VSO), met als eerste spreker het lid Van Veldhoven (D66).

Besluit:

Zaak:

Besluit:

8.

Agendapunt:

Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van
gevaarlijke stoffen over transportroutes

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 28 maart 2014
Beantwoording vragen commissie over Besluit externe veiligheid in verband
met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes - 30373-53
De commissie wenst het schriftelijk overleg over dit Besluit plenair af te ronden
in de vorm van een tweeminutendebat over het verslag van het schriftelijk
overleg (VSO), met als eerste spreker het lid Van Veldhoven (D66).

Besluit:

Zaak:

Besluit:

9.

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 8 april 2014
Beantwoording vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het
Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur
in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het
aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht 32127-189
De commissie wenst het schriftelijk overleg over dit Besluit plenair af te ronden
in de vorm van een tweeminutendebat over het verslag van het schriftelijk
overleg (VSO), met als eerste spreker het lid Van Veldhoven (D66).

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 17 december 2013
Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van
gevaarlijke stoffen over transportroutes - 30373-50
De commissie wenst het schriftelijk overleg over dit Besluit plenair af te ronden
in de vorm van een tweeminutendebat over het verslag van het schriftelijk
overleg (VSO), met als eerste spreker het lid Van Veldhoven (D66).

Agendapunt:

Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en
seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11
november 2013
Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en
seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie) - 33802
Dit wetsvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling. De PVV-fractie
heeft aangegeven behoefte te hebben aan een mondelinge behandeling van dit
wetsvoorstel.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 9 april 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33802-6
Dit wetsvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling. De PVV-fractie
heeft aangegeven behoefte te hebben aan een mondelinge behandeling van dit
wetsvoorstel.
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Zaak:

Besluit:

10.

Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J.
Mansveld - 9 april 2014
Nota van wijziging - 33802-7
Dit wetsvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling. De PVV-fractie
heeft aangegeven behoefte te hebben aan een mondelinge behandeling van dit
wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare
energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch
register hernieuwbare energie vervoer

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20
december 2013
Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie
vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register
hernieuwbare energie vervoer) - 33834
Dit wetsvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling. De SP-fractie
heeft aangegeven behoefte te hebben aan een mondelinge behandeling van dit
wetsvoorstel.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J.
Mansveld - 10 april 2014
Nota van wijziging - 33834-7
Dit wetsvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling. De SP-fractie
heeft aangegeven behoefte te hebben aan een mondelinge behandeling van dit
wetsvoorstel.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 april 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33834-6
Dit wetsvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling. De SP-fractie
heeft aangegeven behoefte te hebben aan een mondelinge behandeling van dit
wetsvoorstel.

Algemeen
Geen agendapunten
Mobiliteit/Transport
11.

Agendapunt:

Lange Termijn Spooragenda deel 2

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 28 maart 2014
Lange Termijn Spooragenda deel 2 - 29984-474
Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Lange Termijn Spooragenda d.d. 15
april 2014.

Besluit:
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12.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de strategie van de Nederlandse
Spoorwegen inzake commerciële activiteiten op en rond stations

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 1
april 2014
Beantwoording vragen commissie over de strategie van de Nederlandse
Spoorwegen inzake commerciële activiteiten op en rond stations - 2014Z05940
Op verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) is dit schriftelijk overleg reeds
aangemeld voor plenaire behandeling, zodat het kan worden afgerond in de
vorm van een tweeminutendebat over het verslag van het schriftelijk overleg
(VSO). Er wordt bezien of dit VSO mogelijk gecombineerd kan worden met het
VAO dat op 15 april 2014 is aangevraagd ter plenaire afronding van het
algemeen overleg Lange Termijn Spooragenda.
Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Lange Termijn Spooragenda d.d. 15
april 2014.

Besluit:

Besluit:

13.

Agendapunt:

Buitendienststelling rondom Utrecht CS in de zomer van 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 1
april 2014
Buitendienststelling rondom Utrecht CS in de zomer van 2014 - 29984-476
Agenderen voor algemeen overleg Spooronderhoud/spoorveiligheid d.d. 22 april
2014.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Aanvraag voor het luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de
Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun
ondernemingsplan en milieu effect rapportage (MER)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8
april 2014
Aanvraag voor het luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de Schiphol
Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun ondernemingsplan en
milieu effect rapportage (MER) - 31936-193
Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014.
Agenderen voor rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d. 25 juni 2014 en de
genodigden laten weten dat dit rondetafelgesprek nu definitief gepland zal
worden (het was gepland onder voorbehoud van tijdige toezending van de
business case en het ontwerp-luchthavenbesluit).
De commissie heeft geen behoefte aan een technische briefing over deze brief.

Agendapunt:

Jaarverslag 2013 van de Alderstafel Lelystad

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8
april 2014
Jaarverslag 2013 van de Alderstafel Lelystad - 31936-194
Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014.
DEF

Besluit:
Besluit:

15.

Besluit:
Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:

Consequenties vrijstellingsregeling Schiphol vanwege NSS/groot
baanonderhoud

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 1
april 2014
Consequenties vrijstellingsregeling Schiphol vanwege NSS/groot
baanonderhoud - 29665-198
Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014.

Besluit:
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17.

18.

Agendapunt:

Aanbieding advies Omgevingsraad Schiphol

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 10 april 2014
Aanbieding advies Omgevingsraad Schiphol - 29665-199
Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014.

Agendapunt:

Voortgang oplossingsrichtingen Waddenveren

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3
april 2014
Voortgang oplossingsrichtingen Waddenveren - 33750-XII-80
Agenderen voor algemeen overleg Waddenveren d.d. 23 april 2014.
Staatssecretaris verzoeken om de Kamer zo spoedig mogelijk een reactie te
doen toekomen op het artikel "Mogelijk illegale staatssteun ingezet bij
schadeloosstelling reder Terschelling" in de Telegraaf d.d. 16 april 2014, zodat
deze besproken kan worden tijdens het algemeen overleg Waddenveren d.d. 23
april 2014. De staatssecretaris verzoeken om daarbij tevens aan te geven welke
vragen de Europese Commissie hierover aan de Nederlandse overheid gesteld
heeft en welke antwoorden daarop gegeven zijn. De staatssecretaris ten slotte
verzoeken om de overeenkomst die ze met de reders heeft gesloten aan de
Kamer te doen toekomen (indien nodig vertrouwelijk).

Besluit:
Besluit:

19.

Agendapunt:

Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en
Milieu over de voortgang Waddenveren

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 10 april 2014
Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
over de voortgang Waddenveren - 33750-XII-81
Agenderen voor algemeen overleg Waddenveren d.d. 23 april 2014.

Besluit:

Infrastructuur
20.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Dik-Faber c.s. over varianten
schrappen voor de goederenroutering met spoorbogen bij Bathmen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8
april 2014
Uitvoering van de motie van het lid Dik-Faber c.s. over varianten schrappen
voor de goederenroutering met spoorbogen bij Bathmen - 32404-73
Agenderen voor algemeen overleg MIRT d.d. 18 juni 2014.

Besluit:

Ruimte
21.

Agendapunt:

Structuurvisie Windenergie op Land

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 31 maart 2014
Structuurvisie Windenergie op Land - 33612-23
Agenderen voor algemeen overleg Windenergiegebieden d.d. 24 april 2014
EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):
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22.

Agendapunt:

Laagfrequent geluid van windturbines

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 31 maart 2014
Laagfrequent geluid van windturbines - 33612-22
Agenderen voor algemeen overleg Windenergiegebieden d.d. 24 april 2014
EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):

23.

Agendapunt:

Uitstelbrief beantwoording feitelijke Kamervragen ontwerpRijksstructuurvisie Windenergie op Zee

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 7 april 2014
Uitstel beantwoording vragen commissie ontwerp-Rijksstructuurvisie
Windenergie op Zee - 33561-8
Voor kennisgeving aannemen: de minister verwacht uiterlijk half april de
Kamervragen te kunnen beantwoorden.

Besluit:

Milieu
24.

Agendapunt:

Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake
de Europese procedure inzake certificering
afvalverwerkingsinrichtingen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 7
april 2014
Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake de
Europese procedure inzake certificering afvalverwerkingsinrichtingen - 221121822
Agenderen voor algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 18 juni 2014.
EU

Agendapunt:

Aanpak plastic tassen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 10 april 2014
Voortgang aanpak om het gebruik van gratis plastic tassen terug te dringen 33041-9
Agenderen voor algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 18 juni 2014.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Van Gerven over statiegeld

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 10 april 2014
Reactie op verzoek van het lid Van Gerven over statiegeld - 28694-113
Agenderen voor algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 18 juni 2014.

Besluit:

25.

26.

Besluit:

Water
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27.

Agendapunt:

Vijfde voortgangsrapportage (VGR5) van het tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 2 april 2014
Vijfde voortgangsrapportage (VGR5) van het tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) - 32698-15
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 15 mei 2014
te 12.00 uur.
Agenderen voor algemeen overleg Waterveiligheid d.d. 19 juni 2014.

Agendapunt:

BOR-notitie HWBP-2

Zaak:

Besluit:

Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 7 april 2014
BOR-notitie HWBP-2 - 2014Z06352
Desgewenst betrekken bij het stellen van feitelijke vragen op 15 mei 2014 te
12.00 uur.
Desgewenst betrekken bij algemeen overleg Waterveiligheid d.d. 19 juni 2014.

Agendapunt:

25e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 8 april 2014
25e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas - 18106-223
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 15 mei 2014
te 12.00 uur.
Agenderen voor algemeen overleg Waterveiligheid d.d. 19 juni 2014.
EZ

Besluit:

28.

Besluit:

29.

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Europa
30.

Agendapunt:

Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor
Infrastructuur en Milieu over de toestand van de Europese zeeën in het
kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 31 maart 2014
Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en
Milieu over de toestand van de Europese zeeën in het kader van de
Kaderrichtlijn Mariene Strategie - 33450-21
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Fiche: Aanpassing verordeningen vermindering verontreinigende
emissies wegvoertuigen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 4
april 2014
Fiche: Aanpassing verordeningen vermindering verontreinigende emissies
wegvoertuigen - 22112-1823

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 3 juni 2014.
EU

Volgcommissie(s):
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Overig
32.

Agendapunt:

Eindevaluatie pilot Parlement en Wetenschap

Zaak:

Stafnotitie - medewerker BOR, F. Wagemans - 10 april 2014
Eindevaluatie pilot Parlement en Wetenschap - 2014Z06691
Ter informatie.
De eindevaluatie van de pilot Parlement en Wetenschap is door de commissie
voor de Werkwijze besproken in haar vergadering van 2 april 2014. De
commissie heeft de conclusies en aanbevelingen uit de eindevaluatie
overgenomen, en een principebesluit genomen over het voortzetten van
enkele instrumenten waar uw commissie mee heeft geëxperimenteerd, te
weten de ontbijtbijeenkomst, de wetenschappelijke factsheet en de
netwerkverkenning. De commissie voor de Werkwijze heeft gevraagd om een
plan van aanpak voor voortzetting van deze documenten. Dit plan zal tijdens de
vergadering van de commissie voor de Werkwijze van 11 juni 2014
worden besproken, waarna een definitief besluit over voortzetting van de drie
instrumenten wordt genomen.
I&M

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
33.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
1. Wetgeving:
33 346, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van
de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten.
Dit wetsvoorstel is op 13 februari 2013 aangemeld voor plenaire behandeling
en vervolgens door de Kamer gekoppeld aan de behandeling van wetsvoorstel
32 859, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het
verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs. De
commissie V&J heeft tijdens haar procedurevergadering van 19 februari 2014
besloten om ook dat wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling.
33 802, Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en
seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie).
Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De
PVV-fractie heeft aangegeven behoefte te hebben aan mondelinge behandeling
van het wetsvoorstel.
33 834, Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare
energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register
hernieuwbare energie vervoer).
Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De
SP-fractie heeft aangegeven behoefte te hebben aan mondelinge behandeling
van het wetsvoorstel.
2. Debatten:
Er staan geen plenaire debatten op I&M-gebied op de voorraadagenda.
3. Dertigledendebatten:
Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd.
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 18 februari 2014.
Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC.
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 1 april 2014.
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Rondvraag
34.

Agendapunt:

Verzoek lid Cegerek voor het behandelen van de Modernisering
Milieubeleid in een algemeen overleg Modernisering Milieubeleid

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Y. Cegerek (PvdA) 28 maart 2014
Verzoek lid Cegerek voor het behandelen van de Modernisering Milieubeleid in
een algemeen overleg Modernisering Milieubeleid - 2014Z05720
Conform eerdere besluitvorming is besloten de inbrengdatum voor het stellen
van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg inzake de Modernisering Milieubeleid
(Kamerstuk 28663, nr. 55) vast te stellen op woensdag 23 april te 12:00 uur.
Na ontvangst van de reactie van de staatssecretaris zal worden bezien welke
vervolgacties dienen te worden ondernomen.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

35.

Agendapunt:

Aanbod Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor een
technische briefing over het advies 'Doen en laten: effectiever
milieubeleid door mensenkennis'

Zaak:

Brief derden - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) te Den Haag 6 februari 2014
Aanbod Rli voor briefing over advies 'Doen en laten: effectiever milieubeleid
door mensenkennis' - 2014Z02269
De commissie heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een technische
briefing, verzorgd door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli),
over het advies ‘Doen en laten: effectiever milieubeleid door mensenkennis’.

Besluit:

36.

Agendapunt:

Aanbod Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor een technische
briefing over het rapport 'Signalenrapport Wissels omzetten –
Bouwstenen voor een robuust milieubeleid voor de 21e eeuw'

Zaak:

Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 17 juni
2013
Aanbieding rapport 'Signalenrapport Wissels omzetten – Bouwstenen voor een
robuust milieubeleid voor de 21e eeuw' van PBL - 2013Z12656
De commissie heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een technische
briefing, verzorgd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), over het
rapport 'Signalenrapport Wissels omzetten – Bouwstenen voor een robuust
milieubeleid voor de 21e eeuw'.

Besluit:

37.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 10 maart 2014
Modernisering Milieubeleid - 28663-55
Conform eerdere besluitvorming is besloten de inbrengdatum voor het stellen
van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg inzake de Modernisering Milieubeleid
(Kamerstuk 28663, nr. 55) vast te stellen op woensdag 23 april te 12:00 uur.
Na ontvangst van de reactie van de staatssecretaris zal worden bezien welke
vervolgacties dienen te worden ondernomen.

Agendapunt:

Voorstel leden De Boer (VVD) en Van Veldhoven (D66) inzake de
behandeling van de ontwerp-conceptconcessies voor het hoofdrailnet

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) 7 april 2014
Voorstel leden De Boer (VVD) en Van Veldhoven (D66) inzake de behandeling
van de ontwerp-conceptconcessies voor het hoofdrailnet - 2014Z06330
Het schriftelijk overleg Vervoer en beheer hoofdrailnet d.d. 23 april 2014 wordt
omgezet in een feitelijke vragenronde en uitgesteld naar 15 mei 2014.
Er wordt op 17 juni 2014 te 17.30-21.30 uur een algemeen overleg Vervoer en
beheer hoofdrailnet gepland.

Besluit:
Besluit:
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38.

Agendapunt:

Onderzoek kosten statiegeldsysteem, waarbij rapporten WUR en CE
Delft op waarheidsgehalte worden getoetst

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven
(SP) - 14 april 2014
Onderzoek kosten statiegeldsysteem, waarbij rapporten WUR en CE Delft op
waarheidsgehalte worden getoetst - 2014Z06855
De commissie heeft besloten de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu te
vragen om een kleinschalig onafhankelijk onderzoek te (laten) doen naar wat
nu precies de kosten van het statiegeldsysteem zijn (waar relevant voor de
Raamovereenkomst Verpakkingen), waarbij de rapporten van de WUR en CE
Delft op waarheidsgehalte worden getoetst. De commissie heeft tevens
verzocht de resultaten van dit onderzoek te ontvangen uiterlijk een week
voorafgaand aan het algemeen overleg Grondstoffen en afval van 18 juni 2014.

Besluit:

Noot:

De commissie heeft op maandag 14 april 2014 middels een emailprocedure
besloten om het algemeen overleg Grondstoffen en afval uit te stellen naar 18
juni 2014. De commissie heeft tevens de staatssecretaris verzocht om de
evaluatie van de prestatieovereenkomsten uit de Raamovereenkomst
Verpakkingen uiterlijk een week voorafgaand aan dit algemeen overleg naar de
Kamer te sturen.
Door het lid Van Gerven (SP) is in de emailprocedure het aanvullende verzoek
gedaan om de staatssecretaris te vragen om een onderzoek naar wat nu precies
de kosten van het statiegeldsysteem zijn, waarbij de rapporten van de WUR en
CE Delft op waarheidsgehalte worden getoetst, en om de resultaten van een
dergelijk onderzoek te ontvangen voor het algemeen overleg Grondstoffen en
afval d.d. 18 juni 2014.
39.

Agendapunt:

Uitstel Algemeen Overleg Windenergiegebieden d.d. 24 april 2014

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.J.M. Litjens (VVD)
- 15 april 2014
Uitstel Algemeen Overleg Windenergiegebieden d.d. 24 april 2014 2014Z06957
In reactie op de e-mail waarmee dit rondvraagpunt aan de commissie is
voorgelegd heeft een meerderheid van de commissie reeds aangegeven het
algemeen overleg conform eerdere planning te willen handhaven op 24 april
2014, 10.00 - 14.00 uur.

Besluit:

40.

Agendapunt:

Voorstel inzake kabinetsappreciatie nieuwe klimaatrapport IPCC

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, B. van Dijk - 15 april
2014
Voorstel inzake kabinetsappreciatie nieuwe klimaatrapport IPCC - 2014Z06964
De commissie heeft besloten om vast te houden aan de mogelijkheid voor de
leden om middels een e-mailprocedure (aanvullende) vragen te kunnen
indienen ten behoeve van de brief die door het lid Ouwehand (PvdD) in de
Regeling van Werkzaamheden van 1 april 2014 is gevraagd over het nieuwe
klimaatrapport van het IPCC. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
wordt verzocht de reactie op deze aanvullende vragen te betrekken bij de
kabinetsappreciatie van het nieuwe klimaatrapport van het IPCC, gevraagd
tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 april 2014.

Besluit:
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41.

Agendapunt:

Aankondiging lid De Rouwe (CDA) van een plenaire afronding van het
schriftelijk overleg over de aanbesteding van twee spoorlijnen in
Limburg

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 19 maart 2014
Beantwoording opnestaande vragen commissie inzake de stand van zaken
omtrent het beschikbaar stellen van relevante informatie over de twee
spoorlijnen in Limburg die voor decentralisatie en aanbesteding in aanmerking
komen - 29984-473
Het verslag van dit schriftelijk overleg wordt aangemeld voor plenaire
behandeling in de vorm van een tweeminutendebat (VSO), met het lid De
Rouwe (CDA) als eerste spreker. Er wordt bezien of dit VSO gecombineerd kan
worden met het VAO dat op 15 april 2014 is aangevraagd ter plenaire afronding
van het algemeen overleg Lange Termijn Spooragenda.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5
maart 2014
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de stand van zaken omtrent het
beschikbaar stellen van relevante informatie over de twee spoorlijnen in
Limburg die voor decentralisatie en aanbesteding in aanmerking komen 29984-470
Het verslag van dit schriftelijk overleg wordt aangemeld voor plenaire
behandeling in de vorm van een tweeminutendebat (VSO), met het lid De
Rouwe (CDA) als eerste spreker. Er wordt bezien of dit VSO gecombineerd kan
worden met het VAO dat op 15 april 2014 is aangevraagd ter plenaire afronding
van het algemeen overleg Lange Termijn Spooragenda.
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 10 februari 2014
Stand van zaken omtrent het beschikbaar stellen van relevante informatie over
de twee spoorlijnen in Limburg die voor decentralisatie en aanbesteding in
aanmerking komen - 29984-463
Het verslag van het schriftelijk overleg over deze brief wordt aangemeld voor
plenaire behandeling in de vorm van een tweeminutendebat (VSO), met het lid
De Rouwe (CDA) als eerste spreker. Er wordt bezien of dit VSO gecombineerd
kan worden met het VAO dat op 15 april 2014 is aangevraagd ter plenaire
afronding van het algemeen overleg Lange Termijn Spooragenda.

Overig (besloten)
Geen agendapunten
Besluiten genomen op grond van e-mailprocedure
42.

Agendapunt:

Aanvullende vragen inzake Waddenveren

Zaak:

Overig - griffier, L. Tijdink - 2 april 2014
Aanvullende vragen inzake Waddenveren - 2014Z05970
De leden hebben tot en met 3 april 2014 per mail aanvullende vragen kunnen
indienen ter beantwoording door de staatssecretaris. Deze zijn inmiddels
beantwoord; zie agendapunt 19.

Besluit:
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43.

Agendapunt:

Voorstel lid Hoogland (PvdA) voor rondetafelgesprek LTSA op 10 april,
van 11.00-12.30

Zaak:

Overig - Tweede Kamerlid, D. Hoogland (PvdA) - 2 april 2014
Voorstel lid Hoogland (PvdA) voor rondetafelgesprek LTSA op 10 april, van
11.00-12.30 - 2014Z06003
Er hebben zich per e-mail onvoldoende leden aangemeld voor het
rondetafelgesprek. Het rondetafelgesprek zal dus niet georganiseerd worden.

Besluit:

44.

Agendapunt:

Rondetafelgesprek en technische briefing Concurrentieverhoudingen
zeehavens

Zaak:

Overig - griffier, L. Tijdink - 3 april 2014
Rondetafelgesprek en technische briefing Concurrentieverhoudingen zeehavens
- 2014Z06168
Er hebben zich per e-mail onvoldoende leden aangemeld voor het
rondetafelgesprek en de technische briefing. De beide activiteiten zullen dus
niet georganiseerd worden.

Besluit:

Griffier:

I.B. Sneep

Activiteitnummer:

2013A04494
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