Den Haag, 19 mei 2022

Voortouwcommissie:
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Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, R.P. Jansma - 18
mei 2022
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 18 mei 2022
- 2022Z05165
Er zijn geen verzoeken ingediend.

Besluit:

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Mededelingen
Geen agendapunten
Uitnodigingen
3.

Agendapunt:

Oproep Accon avm tot gelijke stikstof behandeling van sectoren

Zaak:

Brief derden - Accon avm te Arnhem - 21 april 2022
Oproep Accon avm tot gelijke stikstof behandeling van sectoren - 2022Z08276
De commissie gaat niet in op het aanbod van Aconn avm om de brief toe te
lichten in een technische briefing.
De minister voor Natuur en Stikstof verzoeken om een reactie op de brief van
Accon avm.
BiZa, I&W

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Uitnodiging Vollegrondsgroente.net voor werkbezoek 'Toekomst voor
spruiten: wetenschap of voedselschaarste' aan Spruitenplatform d.d.
25 november 2022

Zaak:

Brief derden - Vollegrondsgroente.net te - 3 mei 2022
Uitnodiging Vollegrondsgroente.net voor werkbezoek 'Toekomst voor spruiten:
wetenschap of voedselschaarste' aan Spruitenplatform d.d. 25 november 2022
- 2022Z08768
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake ‘Onderbouwing nieuwe Top 100
stikstof-bronnen’

Zaak:

Brief regering - minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink 29 april 2022
Reactie op verzoek commissie inzake ‘Onderbouwing nieuwe Top 100 stikstofbronnen’ - 35334-179
Technische briefing organiseren op woensdag 25 mei van 17.00 tot 19.00 uur
door het RIVM over de totstandkoming van de top 100 stikstofbronnen en
AERIUS.

Besluit:

Wet- en regelgeving
Geen agendapunten
Stukken van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
6.

Agendapunt:

Verkenning Afrekenbare Stoffenbalans

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 21 april 2022
Verkenning Afrekenbare Stoffenbalans - 32813-1037
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Landbouw, klimaat
en voedsel.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Reactie op petitie Transitiecoalitie Voedsel (TcV) "Plantaardig het
nieuwe normaal"

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 22 april 2022
Reactie op petitie Transitiecoalitie Voedsel (TcV) "Plantaardig het nieuwe
normaal" - 31532-272
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Landbouw, klimaat
en voedsel.

Besluit:

8.

Agendapunt:

Onderzoek buitenlandse aankoop landbouwgronden

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 22 april 2022
Onderzoek buitenlandse aankoop landbouwgronden - 29576-92
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Landbouw, klimaat
en voedsel.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Rapport van Wageningen Economic Research (WEcR) naar de mogelijke
inkomenseffecten van de oorlog in Oekraïne op de bedrijven in de landen tuinbouw
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Zaak:

Besluit:

10.

Agendapunt:

Informatie over de vogelgriepsituatie

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 21 april 2022
Informatie over de vogelgriepsituatie - 28807-259
Agenderen voor voor het commissiedebat Zoönosen en dierziekten op 13
september 2022.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak RvS
vergunning geitenhouderij Utrecht

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers 26 april 2022
Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak RvS vergunning
geitenhouderij Utrecht - 28807-260
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 2 juni 2022 om 14.00 uur.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Publicatie cijfers Stalbranden 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 21 april 2022
Publicatie cijfers Stalbranden 2021 - 35925-XIV-149
Agenderen voor het commissiedebat Dieren in de veehouderij op 14 september
2022.

Besluit:

13.

14.

Agendapunt:

Rapportage van de Raad van Advies voor de onafhankelijke
risicobeoordeling Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over 2020

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 21 april 2022
Rapportage van de Raad van Advies voor de onafhankelijke risicobeoordeling
Voedsel en Waren Autoriteit over 2020 - 33835-196
Agenderen voor het commissiedebat NVWA op 28 juni 2022.

Agendapunt:

Klimaat neutrale glastuinbouw 2040

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 22 april 2022
Klimaat neutrale glastuinbouw 2040 - 32627-39
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Biotechnologie en
tuinbouw.
EZK, FIN

Agendapunt:

Verlaging afromingspercentage bij overgang fosfaatrechten

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 29 april 2022
Verlaging afromingspercentage bij overgang fosfaatrechten - 33037-440

Besluit:

15.

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 3 mei 2022
Rapport van Wageningen Economic Research (WEcR) naar de mogelijke
inkomenseffecten van de oorlog in Oekraïne op de bedrijven in de land- en
tuinbouw - 35925-XIV-151
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Landbouw, klimaat
en voedsel.
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16.

Besluit:

Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Mestbeleid.

Agendapunt:

Toezegging in relatie tot de motie van de leden Thijssen en Bromet
over de Nederlandse bijdrage aan het voorkomen van een mondiale
voedselcrisis

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 10 mei 2022
Toezegging in relatie tot de motie van de leden Thijssen en Bromet over de
Nederlandse bijdrage aan het voorkomen van een mondiale voedselcrisis
(Kamerstuk 21501-32-1411) - 21501-32-1424
Voor kennisgeving aangenomen.
De betreffende motie is in stemming gebracht op 10 mei 2022.

Besluit:
Noot:

17.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad
van 7 april 2022 (deel 2)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 19 april 2022
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en
Visserijraad 7 april 2022 (deel 2) (Kamerstuk 21501-32-1407) - 21501-321420
Voor kennisgeving aangenomen.
Het tweeminutendebat over de Landbouw- en Visserijraad van 7 april 2022
(Kamerstuk 21 501-32, nr. 1410) heeft reeds plaatsgevonden op woensdag 11
mei 2022.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Stukken van de minister voor Natuur en Stikstof
18.

Agendapunt:

Appreciatie Moties Hoofdlijnendebat LNV

Zaak:

Brief regering - minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink 29 april 2022
Appreciatie Moties Hoofdlijnendebat LNV - 35925-XIV-152
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Uitstel beantwoording vragen commissie over de hoofdlijnen van de
gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk
gebied, en van het bredere stikstofbeleid

Zaak:

Brief regering - minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink 10 mei 2022
Uitstel beantwoording vragen commissie over de hoofdlijnen van de
gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied, en
van het bredere stikstofbeleid (Kamerstuk 33576-265) - 33576-268
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Stukken van andere bewindspersonen
20.

Agendapunt:

Afschrift van het antwoord op de brief van PETA (People for the Ethical
Treatment of Animals) over dierproeven

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf
- 20 april 2022
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Besluit:
Volgcommissie(s):

21.

Afschrift van het antwoord op de brief van PETA (People for the Ethical
Treatment of Animals) over dierproeven - 32336-125
Voor kennisgeving aangenomen.
OCW

Agendapunt:

Toestemming deelname aan het rondetafelgesprek op 10 mei 2022
over “Mondiale voedselzekerheid in tijden van oorlog”

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, E.N.A.J. Schreinemacher - 4 mei 2022
Toestemming deelname aan het rondetafelgesprek op 10 mei 2022 over
“Mondiale voedselzekerheid in tijden van oorlog” - 2022Z08783
Voor kennisgeving aangenomen.
BuHaOS

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overige stukken
22.

Agendapunt:

Stafnotitie - Invulling rondetafelgesprek Landschapsgrond

Zaak:

Stafnotitie - griffier, R.P. Jansma - 12 mei 2022
Stafnotitie - Invulling rondetafelgesprek Landschapsgrond - 2022Z09198
Rondetafelgesprek Landschapsgrond organiseren op donderdag 9 juni van
17.30 tot 19.45 uur conform het voorstel van de voorbereidingsgroep. Over het
toevoegen van een genodigde aan blok 1 (agrarische ondernemingen) zal
besloten worden op de procedurevergadering van 1 juni 2022.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV

Zaak:

Volgcommissie(s):

Lijst met EU-voorstellen - griffier, R.P. Jansma - 12 mei 2022
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV procedurevergadering d.d. 18 mei 2022 - 2022Z05201
Besluiten conform de voorstellen op de lijst.
Voor het voorstel voor een verordening betreffende specifieke maatregelen om
de gevolgen van de Russische militaire agressie voor de visserij- en aquacultuur
sector te beperken (COM(2022)179) is deze desgewenst reeds betrokken bij
het het schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad (24 mei) op 16
mei 2022.
EU

Agendapunt:

Verslag over het burgerinitiatief ‘Bescherming van inheemse bijen’

Zaak:

Verzoekschrift - , - 23 december 2021
Verslag over het burgerinitiatief ‘Bescherming van inheemse bijen’ - 35977-3
Inventariseren of de commissie in gesprek wenst te gaan met de
initiatiefnemers van het burgerinitiatief.
De commissie voor de verzoekschriften en burgerinitiatieven heeft een verslag
uitgebracht naar aanleiding waarvan het Burgerinitiatief ‘Red de wilde bij’ nietontvankelijk is verklaard. Daarbij heeft die commissie wel de door de Kamer
overgenomen aanbeveling gedaan om het verzoekschrift in handen van de
commissie LNV te stellen om wellicht in gesprek te treden met de
initiatiefnemers.

Besluit:
Noot:

24.

Besluit:
Noot:

25.

Agendapunt:

Stafnotitie - Wetgevingsrapport Wijziging van de Wet
natuurbescherming en de Omgevingswet in verband met het opnemen
van regels over het registreren, reserveren en toedelen van
maatregelen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van groot
openbaar belang (natuurcompensatiebank)
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Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, R.P. Jansma - 9 mei 2022
Stafnotitie - Wetgevingsrapport Wijziging van de Wet natuurbescherming en de
Omgevingswet in verband met het opnemen van regels over het registreren,
reserveren en toedelen van maatregelen ter compensatie van de gevolgen voor
Natura 2000-gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van
groot openbaar belang (natuurcompensatiebank) - 2022Z08916
Betrekken bij de inbreng voor het verslag over het wetsvoorstel op 20 mei
2022.
I&W

Agendapunt:

Overzicht plenaire en dertigledendebatten

Besluit:

26.

Debatten
• Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en
biodiversiteitscrisis (aangevraagd door het lid Teunissen op 15 februari 2022)
(minister voor Klimaat en Energie, minister voor Natuur en Stikstof)
• Debat over een mogelijk vergunningenbeleid voor koeien in de
wei (aagevraagd door het lid Bisschop op 17 mei 2022) (minister voor Natuur
en Stikstof)
Dertigledendebatten
• Dertigledendebat over het stikstofbeleid (aangevraag door het lid Van der
Plas op 10 mei 2022) (minister voor Natuur en Stikstof, minister van
Infrastructuur en Waterstaat)

27.

Agendapunt:

Overzicht commissiedebatten
Geplande commissiedebatten
wo 18-05-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op
23 en 24 mei 2022
wo 08-06-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op
13 juni 2022
wo 08-06-2022 15.00 - 19.00 Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen
di 28-06-2022 18.00 - 22.00 Commissiedebat Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA)
wo 13-09-2022 18.00 - 21.00 Commissiedebat Zoönosen en dierziekten
do 14-09-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Dieren in de veehouderij
Ongeplande commissiedebatten
• Commissiedebat Biotechnologie en tuinbouw (2 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel (2 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Mestbeleid (10 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Natuur (9 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Pacht (4 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Stikstofproblematiek (3 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord (1 stuk op de agenda)
• Commissiedebat Visserij (1 stuk op de agenda)

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
28.

Agendapunt:

Uitkomsten onderzoek slachtsnelheid en voortgang verbeteren
slachtsysteem

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 22 april 2022
Uitkomsten onderzoek slachtsnelheid en voortgang verbeteren slachtsysteem 28286-1237
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29.

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het plenair debat over voortdurende misstanden in
Nederlandse slachthuizen op dinsdag 17 mei 2022.

Agendapunt:

Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 14 april 2022
Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV - 22112-3392
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg over de Landbouw- en
Visserijraad (24 mei) op 16 mei 2022.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:

Initiële reactie op observaties Europese Commissie (EC) voor GLB-NSP
en Nederlandse vertaling

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 22 april 2022
Initiële reactie op observaties Europese Commissie (EC) voor GLB-NSP en
Nederlandse vertaling - 28625-338
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg over de Landbouw- en
Visserijraad (24 mei) op 16 mei 2022.
EU

Agendapunt:

Verslag Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 21 april 2022
Verslag Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022 - 21501-32-1419
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg over de Landbouw- en
Visserijraad (24 mei) op 16 mei 2022.
EU

Agendapunt:

Verzamelbrief dierenwelzijn

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 14 april 2022
Verzamelbrief dierenwelzijn - 2022Z07583
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Dierenwelzijn op 20 april 2022.

Besluit:

31.

Besluit:

32.

Besluit:

33.

34.

Agendapunt:

Inzet op bescherming van proefdieren en transitie proefdiervrije
innovatie

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 14 april 2022
Inzet op bescherming van proefdieren en transitie proefdiervrije innovatie 32336-124
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Dierproeven op 21 april 2022.

Agendapunt:

Derogatie van de Nitraatrichtlijn

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 26 april 2022
Derogatie van de Nitraatrichtlijn - 33037-439
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg met als inbrengdatum 28 april
2022.

Besluit:
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Rondvraag
35.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Van Meenen (D66) om een voortgangsbrief over de
visserijvrije zone rondom de Haringvlietdam

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 18
mei 2022
Verzoek van het lid Van Meenen (D66) om een voortgangsbrief over de
visserijvrije zone rondom de Haringvlietdam - 2022Z09715
De minister van LNV verzoeken om een voortgangsbrief over de visserijvrije
zone rondom de Haringvlietdam.

Besluit:

BESLOTEN GEDEELTE
Geen agendapunten

Griffier:

R.P. Jansma

Activiteitnummer:

2021A07283
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