Den Haag, 2 februari 2017

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
EU
EZ
WR

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 8 februari 2017
10.15 - 12.15 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

2
10
16, 17, 18
4, 10, 17
10

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen

Geen agendapunten
Wetgeving
2.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Klaver, Kuiken, Roemer, Van Veldhoven
en Dik-Faber 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)

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
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 april 2017 te 12.00 uur.
Wenst de commissie voor dit wetsvoorstel een wetgevingsrapport van de
commissiegriffie te ontvangen? Zo ja, dan zal dit uiterlijk twee weken van
tevoren rondgestuurd worden.
Het wetsvoorstel voorziet enerzijds in klimaatdoelstellingen voor de regering
en anderzijds in een kader voor de ontwikkeling, effectmeting en wijze van
verantwoording van beleid gericht op het halen van die doelstellingen.

Voorstel:

Noot:

Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet
ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht
bestemmingsplannen en beheersverordeningen)

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 26 januari 2017
Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke
ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en
beheersverordeningen) - 34666
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 6 april 2017 te 12.00 uur.
Wenst de commissie voor dit wetsvoorstel een wetgevingsrapport van de
commissiegriffie te ontvangen? Zo ja, dan zal dit uiterlijk twee weken van
tevoren rondgestuurd worden.
Het voorliggende wetsvoorstel strekt tot afschaffing van de actualiseringsplicht
voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch
raadpleegbaar zijn. Voorgesteld wordt deze verplichting uit de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) te laten vervallen, vooruitlopend op de Omgevingswet.
De Afdeling Advisering van de Raad van State heeft geen aanleiding gezien tot
het maken van opmerkingen.

Voorstel:

Noot:

4.

Agendapunt:

Ontwerp Structuurvisie Ondergrond

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 11 november 2016
Ontwerp Structuurvisie Ondergrond - 33136-14
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ruimtelijke ordening d.d. 26
januari 2017.
EZ

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

5.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) 27 januari 2017
Brief van het lid Klaver inzake overname van de verdediging van het
initiatiefvoorstel - 34534-4
Ter informatie.
BiZa

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 20 januari 2017
Beantwoording op vragen commissie over de Ontwerp Structuurvisie
Ondergrond - 33136-15
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ruimtelijke ordening d.d. 26
januari 2017.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over het Besluit milieueffectrapportage
(implementatie herziening mer-richtlijn)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 6 december 2016
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage
(implementatie herziening mer-richtlijn) - 29383-276
Wenst de commissie dit onderwerp aan te melden voor plenaire behandeling in
de vorm van een tweeminutendebat (VSO)?

Voorstel:

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 2 februari 2017
Antwoorden op vragen van de commissie over het Ontwerpbesluit tot wijziging
van het besluit milieueffectrapportage (implementatie herziening mer-richtlijn)
(Kamerstuk 29383-276) - 2017Z01621
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6.

Voorstel:

Zie boven

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg Subsidieregeling Fietsersbond 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 18 november 2016
Voorhang Subsidieregeling Fietsersbond 2017 - 34550-XII-59
Wenst de commissie dit onderwerp aan te melden voor plenaire behandeling in
de vorm van een tweeminutendebat (VSO)?

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 30 januari 2017
Antwoorden op vragen van de commissie over de voorhang Subsidieregeling
Fietsersbond 2017 - 34550-XII-68
Zie boven.

Algemeen

Geen agendapunten
Mobiliteit/Transport

Geen agendapunten
Infrastructuur
7.

8.

Agendapunt:

ILT-onderzoek Verbeteringen in het prestatiegericht onderhoud door
ProRail

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 31 januari 2017
ILT-onderzoek Verbeteringen in het prestatiegericht onderhoud door ProRail 29984-710
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 17 mei 2017.

Agendapunt:

Startbeslissing Knooppunt A67/A73 Zaarderheiken

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 24 januari 2017
Startbeslissing Knooppunt A67/A73 Zaarderheiken - 29385-91
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg MIRT.

Voorstel:

Ruimte
9.

Agendapunt:

Brief over aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, onteigening

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 20 januari 2017
Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, onteigening - 33118-84
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ruimtelijke ordening d.d. 26
januari 2017.

Voorstel:
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Milieu
10.

Agendapunt:

Grondstoffenakkoord

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 24 januari 2017
Grondstoffenakkoord - 32852-46
Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie d.d. 16 februari
2017.
EZ, BuHa-OS, WR

Voorstel:
Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

IAEA rapport INSARR-missie bij de Hoge Flux Reactor en informatie
over lopende onderzoeken bij de onderzoekslocatie in Petten

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 31 januari 2017
IAEA rapport INSARR-missie bij de Hoge Flux Reactor en informatie over
lopende onderzoeken bij de onderzoekslocatie in Petten - 25422-184
Agenderen voor een na het verkiezingsreces te plannen algemeen overleg
Nucleaire veiligheid.

Voorstel:

Water
12.

13.

14.

Agendapunt:

Startbeslissing ‘Integrale verkenning Ravenstein-Lith’

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 19 januari 2017
Startbeslissing ‘Integrale verkenning Ravenstein-Lith’ - 32698-31
Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.

Agendapunt:

Rapport “De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2015”

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 20 januari 2017
Rapport “De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2015” - 27625-382
Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.

Agendapunt:

Rapport “Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015”

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 20 januari 2017
Rapport “Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015” - 27625-383
Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.

Voorstel:

15.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 15 december 2016, over het bericht ‘Extra
geld nodig onderhoud dammen en stuwen’

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 20 januari 2017
Reactie op het verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 15 december 2016, over het bericht ‘Extra geld nodig
onderhoud dammen en stuwen’ - 27625-384
Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.

Voorstel:
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Europa
16.

Agendapunt:

EU-voorstellen week 3-4

Zaak:

Volgcommissie(s):

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2
februari 2017
EU-voorstellen week 3-4 - 2017Z01600
Ter bespreking.
EU

Agendapunt:

Fiche: Mededeling Ecodesign werkplan 2016-2019

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari
2017
Fiche: Mededeling Ecodesign werkplan 2016-2019 - 34663-8
Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie d.d. 16 februari
2017.
Tijdens de procedurevergadering van 25 januari jl. is besloten het voorstel van
de Europese Commissie over Ecodesign onder de hoede van de rapporteur
Circulaire economie te plaatsen. Dit EU-voorstel presenteert productspecifieke
maatregelen, nieuwe productgroepen die bestudeerd zullen worden voor
eventuele regulering en het beschrijft hoe ecodesign op een betere wijze kan
bijdragen aan een circulaire economie. Omdat het deel uitmaakt van de
Energie-unie zal het worden besproken in de Energieraad. Het
eerstverantwoordelijke ministerie is het ministerie van Infrastructuur en Milieu
in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken.
EZ, EU

Voorstel:

17.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

18.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling EU strategie voor coöperatieve intelligente
transportsystemen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari
2017
Fiche: Mededeling EU strategie voor coöperatieve intelligente
transportsystemen - 22112-2287
Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 30 mei 2017.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overig
19.

Agendapunt:

Grote projecten IenM

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 19 januari 2017
Stafnotitie analyse t.b.v. herbezinning grote projecten I&M - 2017Z00708
Ter bespreking.
Tijdens de vorige procedurevergadering heeft een eerste bespreking van deze
stafnotitie plaatsgevonden. De commissie heeft toen afgesproken om besluiten
over het beëindigen of aanwijzen van grote projecten aan te houden tot deze
procedurevergadering, zodat de leden/fracties zich hier nog op konden
beraden. Hieronder is ten behoeve van de bespreking tijdens deze
procedurevergadering per groot project de hoofdlijn weergegeven van de
bespreking in de vorige procedurevergadering, respectievelijk het algemeen
overleg RRAAM d.d. 26 januari 2017.

Voorstel:
Noot:
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Handhaving/beëindiging huidige grootprojectstatussen
• HSL-Zuid: de commissie neigde naar handhaving van de
grootprojectstatus vanwege de openstaande knelpunten (beton- en
zettingsproblematiek en vervoer over de HSL).
Indien de commissie hiertoe besluit, wenst de commissie dan de
informatieafspraken over het groot project te wijzigen (bijv. één
voortgangsrapportage per jaar in plaats van twee,
aangevuld met tussentijdse informatie over actuele ontwikkelingen over de
openstaande knelpunten en de controles van de Auditdienst Rijk beperken
tot die knelpunten)?
• Project Mainport Rotterdam (PMR): de commissie neigde naar
handhaving van de grootprojectstatus in de huidige (lichte) vorm vanwege
de openstaande knelpunten.
• Ruimte voor de Rivier: de commissie neigde naar beëindiging van de
grootprojectstatus.
• Zandmaas/Grensmaas: de commissie neigde naar beëindiging van de
grootprojectstatus.
• RRAAM: de rapporteur RRAAM heeft tijdens het algemeen overleg RRAAM
gepleit voor handhaving van de grootprojectstatus. De minister heeft
gepleit voor beëindiging en aangegeven dat ze de Kamer dan via de MIRTrapportages zou blijven informeren over dit project. Tijdens het algemeen
overleg is afgesproken hier tijdens deze procedurevergadering een besluit
over te nemen.
• Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2): de
commissie neigde naar handhaving van de grootprojectstatus.
• ERTMS: de commissie neigde naar handhaving van de grootprojectstatus.
Indien de commissie een grootprojectstatus wil beëindigen, dan dient ze de
bewindspersoon te verzoeken de Kamer een eindevaluatie van het groot
project te doen toekomen. Het definitieve besluit over beëindiging wordt
uiteindelijk door de Kamer genomen op voorstel van de commissie, na
bespreking van de eindevaluatie met de bewindspersoon en advisering door de
commissie Financiën.
Voorstellen van de bewindspersonen voor nieuwe
grootprojectstatussen
De bewindspersonen hebben de Kamer de suggestie gedaan twee projecten
aan te wijzen als groot project:
• Digitaal Stelsel Omgevingswet
• Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Indien de commissie een nieuw groot project wil aanwijzen, dient de
commissie de Kamer daartoe een voorstel te doen, na advisering daarover
door de commissie Financiën. De commissiestaf kan leden die een dergelijk
voorstel willen opstellen, ondersteunen.
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 21 november 2016
Voortgang MIRT - 34550-A-19
Ter informatie.
De bewindspersonen geven op pagina 6 tot en met 8 van deze brief de door
de commissie gevraagde beschouwing op de mogelijke beëindiging van grote
projecten op IenM-gebied.
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20.

Agendapunt:

Invulling jaarplanning versterking kennispositie IenM 2017

Zaak:

Stafnotitie - griffier, L. Tijdink - 31 januari 2017
Invulling jaarplanning versterking kennispositie IenM 2017 - 2017Z01397
Ter bespreking.
1. Stemt de commissie in met het reeds in de jaarplanning ingevulde voorstel
voor de behandeling van de begrotingscyclus en het MIRT in 2017? Wenst
de commissie rapporteurs hiervoor aan te wijzen?
2. Heeft de commissie aanvullende wensen voor de behandeling van de grote
projecten en de EU-prioriteiten in 2017, naast wat hierover reeds in de
jaarplanning is opgenomen?
3. Welke andere onderwerpen wenst de commissie in de jaarplanning op te
nemen en:
a. Op welke manier wenst de commissie komend jaar haar kennispositie
op deze onderwerpen te verbeteren?
b. Welke leden zullen hierbij op welke manier betrokken zijn (bijv. met
de staf nadere voorstellen aan de pv uitwerken, rapporteurschappen,
werkgroepen)?
c. Wat verwacht de commissie hierbij van de commissiestaf?
Zie de stafnotitie voor het jaarplanningsformat en een toelichting bij de
voorstellen.
NB: de minister en de staatssecretaris zijn door de commissie verzocht om
een planningsbrief voor het jaar 2017 van hun ministerie. De gevraagde brief
wordt naar verwachting spoedig naar de Kamer gestuurd. Mocht de Kamer de
brief op dinsdag 7 februari nog niet ontvangen hebben, dan zal dit agendapunt
worden aangehouden tot de volgende procedurevergadering (22 februari).

Voorstel:
Noot:

Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
21.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht plenaire activiteiten op I&M-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:
Het Presidium heeft de commissies verzocht om in hun
procedurevergaderingen de plenaire debatten die op hun beleidsterrein liggen
te bespreken. Het Presidium streeft ernaar dat er bij het aantreden van de
nieuwe Kamer geen debatten meer op de langetermijnagenda staan (schone
lei). De commissies wordt verzocht na te gaan of debatten op hun
beleidsterrein kunnen worden afgevoerd, samengevoegd, op commissieniveau
kunnen worden afgedaan, et cetera.
• Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
• Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van
verarmd uranium naar Rusland
Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
• Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang
zijn blootgesteld aan een giftige stof
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
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•
•
•
•
•
•

•

•

Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
Debat over milieuzones
Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 19 mei 2016.
Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren
Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot
Aangevraagd door het lid Voortman (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
Debat over het kernafval in Petten
Als dertigledendebat aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de
regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016, in de regeling van 8
september 2016 omgezet in meerderheidsdebat.
Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe
veiligheid
Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 21 september 2016.
Debat over de stand van de Maas naar aanleiding van de aanvaring bij de
stuw in Grave
Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 19 januari 2017.

3. Dertigledendebatten:
• Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot
meer doden leidt
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 6 juli 2016.
4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag
Schriftelijk Overleg (VSO))
• VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 18 januari 2017)
Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
• VAO Duurzaamheid en milieu (AO d.d. 18 januari 2017)
Eerste spreker: het lid Remco Dijkstra (VVD)
• VAO Dieselfraude (AO d.d. 19 januari 2017)
Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
• VAO Ruimtelijke ordening (AO d.d. 26 januari 2017)
Eerste spreker: het lid Smaling (SP)

Rondvraag
22.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Visser (VVD) om de minister te verzoeken het
evaluatierapport van het gebiedstafelproces A16 Rotterdam aan de
Kamer te doen toekomen, inclusief een reactie van de minister waarin
zij aangeeft hoe zij met de aanbevelingen uit het rapport omgaat

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Visser (VVD) - 2
februari 2017
Voorstel van het lid Visser (VVD) inzake het gebiedstafelproces A16 Rotterdam
- 2017Z01548
Ter bespreking.

Voorstel:
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Overig (besloten)

Geen agendapunten

Griffier:

L. Tijdink

Activiteitnummer:

2016A04089

9

