Den Haag, 27 september 2021

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHaOS
BuZa
EU
EZK
FIN
LNV

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 29 september 2021
10.15 - 11.15 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering IenW

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

4, 7
35
34
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35
27, 28
27, 28
35

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, J. Rijkers - 17
september 2021
Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat 29
september 2021 - 2021Z14343
Ter bespreking.

Voorstel:

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
3.

Agendapunt:

Aanbieding publicatie 'Thuiswerken en de gevolgen voor wonen,
werken en mobiliteit' van PBL

Zaak:

Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 14
september 2021
Aanbieding publicatie 'Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en
mobiliteit' van PBL - 2021Z15672
Wil de commissie ingaan op het aanbod van het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) om de conclusies van deze studie in een technische
briefing toe te lichten? In dat geval zal de staf een datumvoorstel doen en dit
aan u voorleggen bij een volgende procedurevergadering.

Voorstel:

Wet- en regelgeving
4.

Agendapunt:

Initiatiefwet tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in
verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L. Bromet (GroenLinks) - 21 oktober
2020
Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de
Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren
van de waterschapsbesturen - 35608
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 november 2021.
Uiterlijk 27 oktober 2021 wordt een wetgevingsrapport verspreid voor gebruik
door fracties.
BiZa

Agendapunt:

Wetsvoorstel Vrachtwagenheffing

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 14
september 2021
Regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het
rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet
vrachtwagenheffing) - 35910
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel de inbrengdatum voor het verslag vast te stellen op 16 november
2021.
Indien de inbrengdatum wordt vastgesteld op 16 november 2021, zal uiterlijk
2 november 2021 een wetgevingsrapport worden verspreid voor gebruik door
fracties.

Voorstel:
Noot:

5.

Voorstel:
Voorstel:

Noot:

Algemeen
6.

Agendapunt:

Begrotingen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
Mobiliteitsfonds en Deltafonds, MIRT-overzicht en Deltaprogramma

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 21
september 2021
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 - 35925-XII
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 30
september 2021.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek op 27 oktober
2021.
Agenderen voor de plenaire begrotingsbehandeling in de week van 2
november 2021.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 22 november 2021, voor wat
betreft de wateronderdelen.

Voorstel:
Voorstel:
Voorstel:
Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Voorstel:
Voorstel:

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 21
september 2021
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022
- 35925-A
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 30
september 2021.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek op 27 oktober
2021.
Agenderen voor de plenaire begrotingsbehandeling in de week van 2
november 2021.
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Zaak:

Voorstel:
Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Voorstel:
Voorstel:
Voorstel:
Voorstel:
Voorstel:
Noot:

7.

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 21
september 2021
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 35925-J
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 14 oktober
2021.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 22 november 2021.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 21
september 2021
MIRT overzicht 2022 en Deltaprogramma 2022 - 2021Z16048
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over het Deltaprogramma
vaststellen op 14 oktober 2021.
Het Deltaprogramma agenderen voor het gesprek met de Deltacommissaris op
7 oktober 2021.
Het Deltaprogramma agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 22
november 2021.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over het MIRT-overzicht
vaststellen op 28 oktober 2021.
Het MIRT-overzicht agenderen voor het notaoverleg MIRT op 6 december
2021.
Het MIRT-overzicht voor wat betreft de wateronderdelen agenderen voor het
wetgevingsoverleg Water op 22 november 2021.
Ter informatie: het gesprek met de Deltacommissaris op 7 oktober 2021 vindt
fysiek plaats. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Alle leden zijn welkom
om aan te schuiven.

Agendapunt:

Meerjarenplan 2022-2026 van de Inspectie Leefomgeving en
Transport

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 21
september 2021
Toezending het Meerjarenplan 2022-2026 (MJP) van de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT) - 2021Z16046
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vast te stellen
op 11 november 2021.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor een nader te plannen commissiedebat
Toezicht en handhaving.
Wenst de commissie in te gaan op het aanbod van het ministerie van IenW om
een technische briefing te organiseren?
• Het ministerie van IenW biedt aan een technische briefing door de
Inspectie Leefomgeving en Transport te doen verzorgen waarin het
Meerjarenplan 2022-2026 en de Inspectie-brede risicoanalyse (IBRA)
nader worden toegelicht.
• Indien de commissie in wenst te gaan op dit aanbod en tevens tot een
feitelijke vragenronde besluit, zal de inbrengdatum voor het stellen van
feitelijke vragen tenminste een week na de technische briefing worden
gepland.
BiZa

Voorstel:
Voorstel:

Voorstel:

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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8.

Agendapunt:
Voorstel:

9.

Spreektijden wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek op 27 oktober
2021
De spreektijden vaststellen conform de onderstaande verdeling. Eventueel kan
ook worden gekozen voor een indicatieve spreektijd van 4 minuten per fractie.
Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek 27 oktober 2021, 14.00 - 17.00 uur,
respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 3 en 1; VVD 4 en 2; SP 2 en 1;
D66 3 en 1; PvdA 2 en 1; CDA 3 en 1; GL 2 en 1; CU 2 en 1; PvdD 2 en 1;
FvD 2 en 1; Volt 2 en 1; JA21 2 en 1; SGP 2 en 1; DENK 2 en 1; Fractie den
Haan 1 en 1; BBB 1 en 1; BIJ1 1 en 1; Groep van Haga 2 en 1; het lid Omtzigt
1 en 1.

Agendapunt:

Mededeling van het Presidium over aangescherpt reisbeleid voor de
Staten-Generaal

Zaak:

Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 22 september 2021
Reisnotitie - Aangescherpt reisbeleid voor de Staten-Generaal - 2021Z16068
Ter informatie.

Voorstel:

Infrastructuur en mobiliteit
10.

Agendapunt:

Voortgang vrachtwagenheffing

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 15
september 2021
Voortgang vrachtwagenheffing - 31305-333
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te betrekken bij de behandeling van het Wetsvoorstel
vrachtwagenheffing (Kamerstuk 35910) (Zie agendapunt 5).

Voorstel:
Voorstel:

11.

Agendapunt:

Indiening nadere onderbouwing Tracébesluit ViA15 bij Raad van State

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 14
september 2021
Indiening nadere onderbouwing Tracébesluit ViA15 bij Raad van State 35570-A-98
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het notaoverleg MIRT op 6 december 2021.

Voorstel:
Voorstel:

12.

Agendapunt:

Constructieve veiligheid vuurtoren Den Helder

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 21
september 2021
Constructieve veiligheid vuurtoren Den Helder - 2021Z16063
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het notaoverleg MIRT op 6 december 2021.

Voorstel:
Voorstel:
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13.

Agendapunt:

Uitkomsten analyse naar het economische evenwicht op voorgenomen
treindiensten van Arriva

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 16 september 2021
Uitkomsten analyse naar het economische evenwicht op voorgenomen
treindiensten van Arriva - 29984-943
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Spoor, spoorveiligheid en
ERTMS op 9 december 2021.

Voorstel:
Voorstel:

14.

Agendapunt:

Problemen treinverkeer als gevolg van telefoniestoring

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 21 september 2021
Problemen treinverkeer als gevolg van telefoniestoring - 29984-944
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Spoor, spoorveiligheid en
ERTMS op 9 december 2021.

Voorstel:
Voorstel:

15.

Agendapunt:

Voortgang van het project Maaslijn

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 24 september 2021
Voortgang van het project Maaslijn - 2021Z16301
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Spoor, spoorveiligheid en
ERTMS op 9 december 2021.

Voorstel:
Voorstel:

16.

Agendapunt:

Vijfde voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
(PHS)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 24 september 2021
Vijfde Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2021-1 2021Z16349
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Spoor, spoorveiligheid en
ERTMS op 9 december 2021.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vast te stellen
op 8 november 2021.
Ten behoeve van deze feitelijke vragenronde stelt de staf een notitie op die de
week voorafgaand wordt verspreid.

Voorstel:
Voorstel:

Voorstel:

Noot:
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17.

Agendapunt:

Opzet beleidsdoorlichting artikel 18 Scheepvaart en Havens

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 17
september 2021
Beleidsdoorlichting artikel 18 Scheepvaart en Havens - 2021Z15866
Ter bespreking.
Wenst de commissie specifieke aandachtspunten mee te geven aan de
minister voor de uit te voeren beleidsdoorlichting Scheepvaart en Havens?
De bijgevoegde stafnotitie bevat de suggesties de minister te verzoeken om:
• De uitgaven op het Infrastructuurfonds voor beheer en onderhoud,
vervanging en renovatie van hoofdvaarwegen mee te nemen, zodat de
Kamer zicht krijgt op de effectiviteit en doelmatigheid hiervan.
• De effectiviteit van beleidsinstrumenten die niet direct aan
begrotingsmiddelen zijn gekoppeld, zoals bestuurlijke afspraken en
akkoorden, volwaardig mee te nemen, in lijn met de regeling periodiek
evaluatieonderzoek (artikel 3).

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

Zaak:
Voorstel:

18.

Agendapunt:

Toepassing Tijdelijke wet COVID-19 voor het verlengen van de
geldigheidsduur van rijbewijzen met code 95

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 17
september 2021
Toepassing artikel 1 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid voor
algemene maatregel van bestuur voor het verlengen van de geldigheidsduur
van rijbewijzen met code 95 - 2021Z15893
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat CBR op 5 oktober 2021.

Voorstel:
Voorstel:

19.

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 23 september 2021
Stafnotitie - Opzet beleidsdoorlichting scheepvaart en havens - 2021Z16145
Betrekken bij bovenstaand voorstel.

Agendapunt:

Contouren voorgenomen onderzoek financiële situatie
taxiondernemingen en -chauffeurs t.g.v. COVID-19

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 20 september 2021
Contouren voorgenomen onderzoek financiële situatie taxiondernemingen en chauffeurs t.g.v. COVID-19 - 31521-121
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor een nader te plannen commissiedebat
Openbaar vervoer en taxi.

Voorstel:
Voorstel:
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20.

Agendapunt:

Wijzigingen en extra stimulering elektrische voertuigen en aanbieding
tussenevaluatie Subsidieregeling Elektrische Personenauto's
Particulieren

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 22 september 2021
Wijzigingen en extra stimulering elektrische voertuigen en aanbieding
tussenevaluatie SEPP - 32813-843
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor een nader te plannen commissiedebat
Duurzaam Vervoer.

Voorstel:
Voorstel:

Water en milieu
21.

Agendapunt:

Advies Gezondheidsraad over ultrafijn stof

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 15 september 2021
Advies Gezondheidsraad over ultrafijn stof - 30175-378
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op
14 oktober 2021.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor een nader te plannen commissiedebat
Leefomgeving.

Voorstel:
Voorstel:

Voorstel:

22.

Agendapunt:

Voortgang opvolging rapport adviescommissie VTH: aanbieding
rapporten kwantitatief en juridisch onderzoek

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 17 september 2021
Voortgang opvolging rapport adviescommissie VTH: aanbieding rapporten
kwantitatief en juridisch onderzoek - 22343-300
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor een nader te plannen commissiedebat
Toezicht en handhaving.

Voorstel:
Voorstel:

23.

Agendapunt:

Stand van zaken uitvoering motie Ziengs over behouden van
producties met zeer zorgwekkende stoffen zolang er geen
alternatieven zijn

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 24 september 2021
Stand van zaken over de uitvoering van de motie van het lid Ziengs over
behouden van producties met zeer zorgwekkende stoffen zolang er geen
alternatieven zijn (Kamerstuk 29383-355) - 2021Z16350
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te betrekken bij het nader te plannen tweeminutendebat
Leefomgeving.

Voorstel:
Voorstel:
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Europa
24.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor infrastructuur en
Waterstaat 10 september t/m 23 september 2021

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, J. Rijkers - 13 september 2021
Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor infrastructuur en Waterstaat 10
september t/m 23 september 2021 - 2021Z15374
Besluiten conform onderstaand voorstel.
Zaken die op de Europese agenda staan worden in de regel niet controversieel
verklaard.
Indien de commissie deze zaak niet controversieel verklaart, is het voorstel
conform onderstaand voorstel te besluiten.

Voorstel:
Noot:

• Voorstel betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt
over de wijziging van de Vervoer-bijlage bij de EER-Overeenkomst (derde en
vierde spoorwegpakket) COM (2021) 546
Voorstel: Ter informatie

25.

Agendapunt:

Brief van de commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) inzake
een voorstel van de EU-rapporteurs Klimaat voor een gecoördineerde
Kamerbehandeling van de EU-voorstellen van het ‘Fit for 55’-pakket

Zaak:

Brief commissie - griffier, D.S. Nava - 22 september 2021
Brief van de commissie EZK over Voorstel EU-rapporteurs Klimaat voor
gecoördineerde behandeling in de Kamer van de EU-voorstellen uit het ‘Fit for
55’ in 2030-klimaatpakket (aan de commissies I&W, LNV en BiZa) 2021Z16071
Ter bespreking.
• In deze brief verzoekt de commissie voor EZK u in te stemmen met een
Kamerbreed gecoördineerde behandeling van de EU-voorstellen van het
‘Fit for 55’-pakket met een coördinerende rol voor de EU-rapporteurs
klimaat (Agnes Mulder (CDA), Boucke (D66) en Leijten (SP)). Dit voorstel
laat onverlet dat de betrokken commissies het voortouw behouden voor de
EU-voorstellen op hun terrein.
• In de brief staat tevens vermeld dat op korte termijn een plenair debat
over het ‘Fit for 55’-pakket zal plaatsvinden.

Voorstel:
Noot:

De commissie voor EZK nodigt u tot slot uit -voor zover de beperkte capaciteit
van de zalen dit toelaat- om deel te nemen aan het (video)gesprek met
Eurocommissaris Timmermans over het ‘Fit for 55-pakket’ op woensdag 7
oktober 2021 van 17.00 tot 18.30 uur.
•

26.

Wenst de commissie op deze uitnodiging in te gaan? Zo ja, wie melden
zich hiervoor aan?

Volgcommissie(s):

EU

Agendapunt:

Fiche: Verordening aanscherping CO2-normen nieuwe personen- en
bestelauto’s in 2030 en 2035

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, Th.J.A.M. de Bruijn - 17
september 2021
Fiche: Verordening aanscherping CO2-normen nieuwe personen- en
bestelauto’s in 2030 en 2035 - 22112-3191
Agenderen voor het schriftelijk overleg Milieuraad op 29 september 2021.
• Tijdens de procedurevergadering van 15 september 2021 is besloten het
EU-voorstel: CO2-emissienormen voor personenauto’s en lichte
bedrijfsvoertuigen, waarvoor dit het BNC-Fiche is, te agenderen voor het
commissiedebat ter voorbereiding op de Milieuraad van 6 oktober.
• Dit voorstel maakt onderdeel uit van het Fit for 55-Pakket.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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27.

Agendapunt:

EU-voorstel uit Fit for 55-pakket: Herziening richtlijn EU
Emissiehandelssysteem (ETS) voor luchtvaart

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 22 september 2021
EU-voorstel: Herziening richtlijn EU ETS voor luchtvaart (COM(2021) 552) 2021Z16095
Agenderen voor het commissiedebat Transportraad op 1 december 2021.
Dit voorstel houdt verband met de Herziening van de richtlijn EU-ETS
(Emissiehandelssysteem). Het betreft hier echter specifiek de luchtvaartsector
en dit voorstel is separaat beoordeeld door de regering (zie op deze agenda
tevens het BNC-Fiche). Het voorstel is derhalve om dit onderdeel in
samenhang met andere luchtvaartonderwerpen te bespreken bij het
commissiedebat Transportraad van 1 december 2021.
EZK, FIN, EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

28.

Agendapunt:

EU-voorstel uit Fit for 55-pakket: Herziening richtlijn EU
Emissiehandelssysteem (ETS) voor de implementatie van CORSIA

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 22 september 2021
EU-voorstel: Herziening richtlijn EU ETS voor de implementatie van CORSIA
(COM(2021) 567) - 2021Z16097
Agenderen voor het commissiedebat Transportraad op 1 december 2021.
Dit voorstel houdt verband met de Herziening van de richtlijn EU-ETS
(Emissiehandelssysteem). Het betreft hier echter specifiek de luchtvaartsector
en dit voorstel is separaat beoordeeld door de regering (zie op deze agenda
tevens het BNC-Fiche). Het voorstel is derhalve om dit onderdeel in
samenhang met andere luchtvaartonderwerpen te bespreken bij het
commissiedebat Transportraad van 1 december 2021.
EZK, FIN, EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

29.

Agendapunt:

Fiche: Herziening richtlijn EU ETS voor luchtvaart en implementatie
CORSIA

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, Th.J.A.M. de Bruijn - 17
september 2021
Fiche: Herziening richtlijn EU ETS voor luchtvaart en implementatie CORSIA 22112-3192
Agenderen voor het commissiedebat Transportraad op 1 december 2021.
Het BNC-Fiche bevat de kabinetsappreciatie van de twee bovengenoemde
voorstellen.
EU

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:

Fiche: Verordening bijmengverplichting van duurzame
luchtvaartbrandstoffen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, Th.J.A.M. de Bruijn - 17
september 2021
Fiche: Verordening bijmengverplichting van duurzame luchtvaartbrandstoffen
- 22112-3188
Agenderen voor het commissiedebat Transportraad op 1 december 2021.
• Tijdens de procedurevergadering van 15 september 2021 is besloten het
EU-voorstel: ReFuelEU Luchtvaart, waarvoor dit het BNC-Fiche is, te
agenderen voor het commissiedebat ter voorbereiding op de Transportraad
van 9 december 2021.
• Dit voorstel maakt onderdeel uit van het Fit for 55-Pakket.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

9

31.

Agendapunt:

Fiche: Verordening stimuleren hernieuwbare en koolstofarme
brandstoffen in de zeevaart

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, Th.J.A.M. de Bruijn - 17
september 2021
Fiche: Verordening stimuleren hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in
de zeevaart - 22112-3189
Agenderen voor het commissiedebat Transportraad op 1 december 2021.
• Tijdens de procedurevergadering van 15 september 2021 is besloten het
EU-voorstel: FuelEU Scheepvaart, waarvoor dit het BNC-Fiche is, te
agenderen voor het commissiedebat ter voorbereiding op de Transportraad
van 9 december 2021.
• Dit voorstel maakt onderdeel uit van het Fit for 55-Pakket.
EU

Agendapunt:

Fiche: Verordening uitrol infrastructuur alternatieve brandstoffen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, Th.J.A.M. de Bruijn - 17
september 2021
Fiche: Verordening uitrol infrastructuur alternatieve brandstoffen - 221123190
Agenderen voor het commissiedebat Transportraad op 1 december 2021.
• Tijdens de procedurevergadering van 15 september 2021 is besloten het
EU-voorstel: Uitrol infrastructuur voor alternatieve brandstoffen,
waarvoor dit het BNC-Fiche is, te agenderen voor het commissiedebat ter
voorbereiding op de Transportraad van 9 december 2021.
• Voor het EU-voorstel: Strategisch uitrolplan infrastructuur voor
alternatieve brandstoffen COM (2021) 560 is geen apart fiche opgesteld.
• Dit voorstel maakt onderdeel uit van het Fit for 55-Pakket.
EU

Agendapunt:

Evaluatie AFI-richtlijn (Alternative Fuels Infrastructure)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 16 september 2021
Evaluatie AFI-richtlijn - 22112-3178
Agenderen voor het commissiedebat Transportraad op 1 december 2021.
EU

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 2e kwartaal 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 13 augustus
2021
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 2e kwartaal 2021 - 21109251
Voor kennisgeving aannemen.
De minister van Buitenlandse Zaken geeft periodiek een overzicht van de
stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse
wet- en regelgeving; onderhavig overzicht loopt tot het einde van het tweede
kwartaal van 2021.
BuZa

Voorstel:
Noot:

32.

Voorstel:
Noot:

33.

Voorstel:

34.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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Reeds geagendeerde/betrokken stukken
35.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Milieuraad 6 oktober 2021 te Luxemburg

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 24 september 2021
Geannoteerde agenda Milieuraad 6 oktober 2021 te Luxemburg - 2021Z16351
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad op 29 september
2021.
BuHaOS, I&W, LNV, EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

36.

Agendapunt:

Verlenging termijn nahang besluit melden bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 10 september 2021
Verlenging termijn nahang besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen - 27664-91
Tijdens de procedurevergadering op 15 september 2021 is besloten deze
nahang voor kennisgeving aan te nemen.

Voorstel:

Overzichten activiteiten op IenW-gebied
37.

Agendapunt:
Noot:

Kennisagenda 2021
- Integraal bereikbaarheidsbeleid (literatuuronderzoek is verricht; technische
briefing van de Rli op 30/09)
- Verduurzaming luchtvaart (minister op 15 september 2021 verzocht om
extra informatie)
- Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (technische
briefing door ministerie IenW op 27/09)
- Luchtkwaliteit (wetenschappelijke factsheet wordt opgesteld, naar
verwachting gereed in oktober 2021)
- Circulaire economie (stafbriefing Circulaire economie gepland op 06/10)
- Begrotingen en Jaarverslagen
- Grote projecten:
1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid
Boulakjar (D66));
3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (grootprojectstatus in afronding; inbreng
eindonderzoek 08-09-2021 plaatsgevonden).
- Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen (juli 2021),
CO2 emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (juli 2021),
EU-productbeleid (Q4 2021), EU Spoorlijninitiatief 2021 (Q3 2021), FuelEU
zeevaart (juli 2021), EU-strategie duurzame en slimme mobiliteit (verschenen
09-12-20).
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38.

Agendapunt:

Geplande commissieactiviteiten tot 1 december 2021
28-09-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Tarifering
gebruiksvergoeding spoor vanaf 2023
29-09-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad op 6 oktober
2021*
30-09-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de
begrotingsstaten ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het
jaar 2022
30-09-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de
begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022
30-09-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing Ministerie IenW over de
Integrale Mobiliteitsanalyse (videoverbinding)
30-09-2021 11.15 - 12.15 Technische briefing RLI over advies 'Naar een
integraal bereikbaarheidsbeleid' (videoverbinding)
05-10-2021 13.15 - 13.35 Petitie Artsen van het UMCG bieden petitie
'Helmplicht snorfiets met brommerhelm' aan
05-10-2021 16:30 - 19.30 Commissiedebat CBR
06-10-2021 11.00 - 12.00 Technische briefing Stafbriefing Circulaire economie
06-10-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Implementatiewet
tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen*
06-10-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Kader Lichte Elektrische
Voertuigen
06-10-2021 15.00 - 16.00 Gesprek Delegatie van het Zweedse parlement commissie Vervoer en Communicatie*
07-10-2021 13.00 - 14.30 Gesprek Deltacommissaris
12-10-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag basisnet en
ontwikkeling robuust basisnet spoor
13-10-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
13-10-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Wadden
26-10-2021 13.40 - 14.00 Petitie De Nederlandse MicroMobiliteitCoalitie biedt
petitie aan inzake Lichte Elektrische Voertuigen (LEV's)
26-10-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Internationaal spoorvervoer
27-10-2021 14.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek
Infrastructuur en Waterstaat*
29-10-2021 09.45 - 14.15 Werkbezoek Lelystad Airport en MITC
03-11-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
09-11-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Luchtvaart
17-11-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
18-11-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Circulaire Economie
22-11-2021 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water*
24-11-2021 16.00 - 20.45 Commissiedebat Maritiem
*Ten behoeve van deze activiteit zal een
stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor
gebruik door fracties.
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39.

Agendapunt:

Ongeplande plenaire debatten op IenW-terrein
De plenaire begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat is voorzien in
de week van 2 november 2021.
Dertigledendebat
10. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister
IW)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden
26-11-2019
Tweeminutendebatten
-Tweeminutendebat Toezicht en handhaving
Aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD)
-Tweeminutendebat Vliegveiligheid
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD)
-Tweeminutendebat Leefomgeving
Aangevraagd door het lid Bouchallikh (GL)
-Tweeminutendebat Beantwoording vragen commissie vermindering
blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie (Kamerstuk 28089-190)
Aangevraagd door het lid Bouchallikh (GL)

40.

Agendapunt:

Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (uitgezonderd
begrotingswetten)
1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134(R1972)
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-112017, 34836
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
3. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van
een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State
en het nader rapport zijn ontvangen.
4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar
uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
6. Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake het
volledig democratiseren van de waterschapsbesturen, ingediend op 21-102020, 35608
Zie deze agenda.
7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 14-04-2021.
8. Wijziging van de Kernenergiewet, ingediend op 02-07-2021, 35881
Inbreng voor het wetsverslag geleverd op 09-09-2021.
9. Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen, ingediend
op 14-07-2021, 35886
Inbrengdatum voor het wetsverslag vastgesteld op 06-10-2021.
10. Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910
Zie deze agenda.

Rondvraag

Geen agendapunten
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Overig (openbaar)

Geen agendapunten
Overig (besloten)
41.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Boswijk (CDA), De Hoop (PvdA) en Bromet (GL)
om een rondetafelgesprek te houden over de overstromingen in ZuidNederland op 11 november 2021

Zaak:

Overig - Tweede Kamerlid, H.E. de Hoop (PvdA) - 27 september 2021
Voorstel van de leden Boswijk (CDA), De Hoop (PvdA) en Bromet (GL) om een
rondetafelgesprek te houden over de overstromingen in Zuid-Nederland op 11
november 2021 - 2021Z16427
Stemt de commissie in met de voorgestelde scope, opzet en sprekerslijst? Zo
ja, welke leden melden zich aan voor deelname?
• Tijdens de procedurevergadering van 15 september jl. is het besluit
genomen tot het organiseren van een rondetafelgesprek over de
overstromingen in Zuid-Nederland. De voorbereidingsgroep legt hierbij de
uitwerking voor dit rondetafelgesprek aan de commissie voor.
• Dit rondetafelgesprek vindt doorgang als de commissie daarmee instemt
en zich daarvoor ten minste 4 leden aanmelden die minimaal 30 zetels
vertegenwoordigen. Aanmelding is niet vrijblijvend: indien een lid zich
afmeldt, dient hij/zij voor vervanging te zorgen.

Voorstel:
Noot:

Griffier:

J. Rijkers

Activiteitnummer:

2021A01488
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