Den Haag, 22 april 2021

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Volgcommissie(s):

BiZa
EU
FIN
I&W
SZW

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 21 april
2021

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

10
7, 13, 15, 19, 20
18
6, 14
14

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Definitief overzicht verzoeken commissie-RvW LNV d.d. 20 april 2021

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, R.P. Jansma - 21
april 2021
Definitief overzicht verzoeken commissie-RvW LNV d.d. 20 april 2021 2021Z06170
De onderstaande verzoeken bij de commissie-Regeling van Werkzaamheden
(CRvW) zijn door een meerderheid van de commissie gesteund. Aangemelde
verzoeken die niet door een meerderheid zijn gesteund staan hier niet vermeld.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, R.
Bisschop (SGP) - 21 april 2021
Verzoek van het lid Bisschop (SGP) om kort na het meireces een
commissiedebat Fosfaatrechtenstelsel in te plannen, met het oog op de keuze
van de minister van LNV met betrekken tot het afromingspercentage en op de
knelgevallenproblematiek - 2021Z06621
Kort na het meireces zal een commissiedebat Fosfaatrechtenstelsel (duur: 2
uur) worden ingepland.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, C.A.M.
van der Plas (BBB) - 21 april 2021
Verzoek van het lid Van der Plas (BBB) om een gesprek te organiseren over de
wetenschappelijke basis van de kritische depositiewaarden stikstof waar wij ons
land met op slot gezet hebben. - 2021Z06622
Een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden De Groot (D66), Thijssen
(PvdA) en Van der Plas (BBB) zal voor de volgende procedurevergadering een
voorstel uitwerken voor activiteit(en) inzake het stikstofbeleid.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, L.
Bromet (GroenLinks) - 21 april 2021
Verzoek van het lid Bromet (GroenLinks), mede namens het lid De Groot (D66),
om de auteurs van de Verkenningen stikstofopgave voor de langere termijn van
ABDTOPconsult, om een technische briefing te verzoeken - 2021Z06623
Het verzoek wordt betrokken bij het voorstel van de voorbereidingsgroep voor
activiteit(en) inzake het stikstofbeleid.

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, R.
Bisschop (SGP) - 21 april 2021
Verzoek van het lid Bisschop (SGP) om een brief op korte termijn van de
minister over de uitvoering van zijn motie (Bisschop c.s. (35570-XIV nr. 54)
over oplossingen voor de certificatieplicht voor verkooppunten met een
beperkte omzet van bioproducten. - 2021Z06633
De minister wordt om een stand van zakenbrief verzocht van de uitvoering van
de motie, te ontvangen binnen een week.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, R.
Bisschop (SGP) - 21 april 2021
Verzoek van het lid Bisschop (SGP) om de minister van LNV om een reactie te
vragen op de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland over de zorgplicht
van de Rabobank inzake de fosfaatrechtenkwestie:
ECLI:NL:RBMNE:2021:1050, Rechtbank Midden-Nederland, C/16/494537 / HA
ZA 20-15 (rechtspraak.nl). - 2021Z06634
De minister wordt om een reactie gevraagd op de uitspraak.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
3.

Agendapunt:

Aanbod tot drietal technische briefings inzake mestbeleid,
stikstofbeleid en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid/Nationaal
Strategisch Plan

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 9 april 2021
Aanbod tot drietal technische briefings inzake mestbeleid, stikstofbeleid en het
GLB/NSP - 2021Z05670
Technische briefing (via videoverbinding) over het mestbeleid organiseren na
het meireces.
Technische briefing (via videoverbinding) over het stikstofbeleid organiseren op
woensdag 12 mei van 15.00 tot 16.30 uur.
Technische briefing (via videoverbinding) over het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan organiseren op woensdag 19 mei
van 13.00 tot 14.30 uur.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

4.

Agendapunt:

Verzoek Actiegroep 'Innovatief uit de knel' tot aanbieding petitie m.b.t.
fosfaatwetregelgeving

Zaak:

Brief derden - Actiegroep 'Innovatief uit de knel' te - 9 april 2021
Verzoek Actiegroep 'Innovatief uit de knel' tot aanbieding petitie m.b.t.
fosfaatwetregelgeving - 2021Z06157
Petitieaanbieding (via videoverbinding) organiseren na het meireces.
De leden Van Campen (VVD), Boswijk (CDA), Thijssen (PvdA), Bisschop (SGP)
en Van der Plas (BBB) hebben zich aangemeld.

Besluit:
Noot:

Wet- en regelgeving
Geen agendapunten
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Stukken van de minister van LNV
5.

Agendapunt:

Stand van zaken betreffende hoogpathogene vogelgriep (HPAI)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 12 april 2021
Stand van zaken hoogpathogene vogelgriep (HPAI) - 28807-233
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Zoönosen en
dierziekten.

Besluit:
Besluit:

6.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Mest van 4 november
2020, inzake opgave en voortgang zevende actieprogramma
Nitraatrichtlijn

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 13 april 2021
Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Mest van 4 november 2020,
inzake opgave en voortgang 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037-393
Controversieel verklaren.
I&W

Agendapunt:

Voortgang diverse mestonderwerpen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 13 april 2021
Voortgang diverse mestonderwerpen - 33037-394
Controversieel verklaren.
EU

Agendapunt:

Routekaart Toekomstig Mestbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 13 april 2021
Routekaart Toekomstig Mestbeleid - 33037-395
Controversieel verklaren.

Besluit:

7.

Besluit:

8.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de derde kwartaalrapportage
CBS stikstof- en fosfaatexcretie

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 13 april 2021
Antwoorden op vragen commissie over de derde kwartaalrapportage CBS
stikstof- en fosfaatexcretie (Kamerstuk 35334-125) - 35334-139
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Besluit:

10.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Wassenberg over de onderliggende
stukken bij de subsidiebeschikking voor Kroondomein Het Loo

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 4 maart 2021
Uitvoering van de motie van het lid Wassenberg over de onderliggende stukken
bij de subsidiebeschikking voor Kroondomein Het Loo - 35570-I-14
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Natuur.
BiZa

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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11.

Agendapunt:

Reactie op het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid naar stalbranden in de veehouderij

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 24 maart 2021
Reactie op het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar
stalbranden in de veehouderij - 35570-XIV-74
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Dieren in de
veehouderij.

Besluit:
Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief derden - Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) te Den Haag - 23 maart
2021
Aanbieding rapport 'Stalbranden' van OvV - 2021Z05154
Betrekken bij de behandeling van de reactie van de minister van LNV op het
onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar stalbranden in
de veehouderij.

Stukken van andere bewindspersonen
12.

Agendapunt:

Advies van Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek over de veiligheid
van gebruiksartikelen van melamine-kunststof met bamboevezels en de
reactie van IG-NVWA

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 15 februari 2021
Advies van Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek over de veiligheid van
gebruiksartikelen van melamine-kunststof met bamboevezels en de reactie van
IG-NVWA - 33835-181
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat NVWA.

Agendapunt:

Reactie op consultatie EU-regels etikettering van levensmiddelen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 2 maart 2021
Reactie op consultatie EU-regels etikettering van levensmiddelen - 31532-259
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 26 mei
2021.
EU

Agendapunt:

Onderzoek veiligheid emissiearme vloeren

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 5 maart 2021
Onderzoek veiligheid emissiearme vloeren - 29383-359
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Dieren in de
veehouderij.
SZW, I&W

Besluit:

13.

Besluit:
Besluit:

14.

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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Overige stukken
15.

Agendapunt:

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen LNV d.d. 21 april 2021

Zaak:

Volgcommissie(s):

Lijst met EU-voorstellen - griffier, R.P. Jansma - 15 april 2021
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen LNV d.d. 15 april 2021 2021Z06048
Conform de voorstellen op de lijst.
EU

Agendapunt:

Overzicht van plenaire en dertigledendebatten

Noot:

Debatten

Besluit:

16.

• Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid
Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister
LNV en minister BZK)
• Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019)
(minister LNV)
• Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door
het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
• Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid Tjeerd
de Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
Dertigledendebatten
• Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen
(aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
• Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen
vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari
2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
• Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd
door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister
LNV en minister IenW)
• Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een
beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd
door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en
minister JenV)
• Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt
bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen)
op 25 juni 2019 (minister LNV)
• Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU
(aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president,
minister BuHa-Os en minister LNV)
• Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd
door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
• Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door
het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
• Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in
beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan
(aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
• Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd
door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
• Dertigledendebat over het rapport van de OVV over stalbranden
(aangevraagd door het lid Vestering op 6 april 2021) (minister LNV)
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17.

18.

Agendapunt:

Overzicht ongeplande commissiedebatten

Noot:

• Commissiedebat
• Commissiedebat
• Commissiedebat
• Commissiedebat
agenda)
• Commissiedebat
agenda)
• Commissiedebat
• Commissiedebat
• Commissiedebat
• Commissiedebat
• Commissiedebat
• Commissiedebat

over
over
over
over

Dieren in de veehouderij (2 stukken op de agenda)
Dierenwelzijn (4 stukken op de agenda)
Dierproeven (1 stuk op de agenda)
Gewasbeschermingsmiddelen (2 stukken op de

over Landbouw, Klimaat en Voedsel (9 stukken op de
over
over
over
over
over
over

Natuur (5 stukken op de agenda)
de NVWA (6 stukken op de agenda)
Regiodeals (1 stuk op de agenda)
Stikstofproblematiek (3 stukken op de agenda)
Visserij (2 stukken op de agenda)
Zoönosen en dierziekten (9 stukken op de agenda)

Agendapunt:

Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire
begrotingen over 2021 in de commissies

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, J.Z.C.M.
Tielen (VVD) - 9 februari 2021
Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire
begrotingen over 2021 in de commissies - 2021Z02627
De commissie heeft besloten geen wetgevingsoverleg te organiseren.
De commissie heeft besloten geen rapporteurs aan te wijzen voor de
behandeling van het Jaarverslag.
Agenderen voor een te zijner tijd te plannen (besloten) technische briefing door
de Algemene Rekenkamer over het verantwoordingsrapport bij het te
behandelen departementaal jaarverslag.
FIN

Besluit:
Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
19.

Agendapunt:

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 22 en 23 maart 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 12 april 2021
Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 22 en 23 maart 2021 - 2150132-1283
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met
als inbrengdatum 19 april 2021.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 26 april
2021

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 13 april 2021
Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 26 april 2021 21501-32-1284
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met
als inbrengdatum 19 april 2021.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Rondvraag
Geen agendapunten
BESLOTEN GEDEELTE
Geen agendapunten

Griffier:

R.P. Jansma

Activiteitnummer:

2021A01486
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