Den Haag, 6 oktober 2017

Herziene agenda – datum gewijzigd (was: 10 oktober 2017)
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Economische Zaken

Volgcommissie(s):

EU
FIN
OCW
WR

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
Woensdag 11 oktober 2017
14.00 - 15.00 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

5, 9, 16, 18, 26
13
23
22

AGENDAPUNTEN LANDBOUW, NATUUR EN VISSERIJ

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

Brievenlijst deel Landbouw, Natuur en Visserij nrs. 1 t/m 12 (zie de
zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Uitnodigingen Landbouw, Natuur en Visserij
2.

Agendapunt:

Uitnodiging Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) voor een
werkbezoek i.v.m. fipronil in eieren

Zaak:

Brief derden - Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) te Barneveld 28 september 2017
Uitnodiging NVP voor werkbezoek i.v.m. de fipronil crisis in Nederland d.d. 6
of 27 oktober 2017 - 2017Z12939
Ter bespreking.
Het voorstel is een werkbezoek op vrijdag 27 oktober 2017 van 9.00 tot 14.00
uur.

Voorstel:
Noot:

Wet- en regelgeving Landbouw, Natuur en Visserij

Geen agendapunten

Stukken regering Landbouw, Natuur en Visserij
3.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2017, over berichten dat de
NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 september
2017
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 27 juni 2017, over berichten dat de NVWA niet ingreep
bij misstanden in slachthuizen - 33835-61
Betrekken bij het debat over het bericht dat de NVWA niet ingreep bij
misstanden in slachthuizen.

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 5 september 2017, over het bericht
‘Weidevogels in Nederland kunnen met juiste maatregelen worden
gered’

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 september
2017
Reactie op het verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 5 september 2017, over het bericht ‘Weidevogels in
Nederland kunnen met juiste maatregelen worden gered’ - 33576-116
Ter bespreking.
De eerdere brief van 17 maart 2017 over de hoofdlijnen van de resultaten van
het onderzoek naar de weidevogelscenarios (Kamerstuk 33576, nr. 97) is
controversieel verklaard.

Voorstel:
Noot:

5.

Agendapunt:

Inkomenseffecten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en kosten
vergroening

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 september
2017
Inkomenseffecten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en kosten vergroening
- 28625-250
Ter bespreking.
• Indien dit stuk niet controversieel wordt veklaard, is het voorstel
agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Landbouw.
• Voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Landbouw staat tevens
de brief Modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (28625, nr. 247) geagendeerd.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Ouwehand,
gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 september
2017, over de gevolgen van het gebruik van landbouwgif voor
omwonenden

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 september
2017
Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan
tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 september 2017, over de
gevolgen van het gebruik van landbouwgif voor omwonenden - 27858-406
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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7.

Agendapunt:

Publicatie Monitor Duurzaam Voedsel 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 oktober
2017
Publicatie Monitor Duurzaam Voedsel 2016 - 31532-188
Ter bespreking.
Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel voor
kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Noot:

Overige stukken Landbouw, Natuur en Visserij
8.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Kuiken (PvdA) om een kabinetsreactie te vragen
op het promotieonderzoek van Mw. Haalboom over de aanpak van
zoönose

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 19
september 2017
Verzoek van het lid Kuiken om een kabinetsreactie te vragen op het
promotieonderzoek van Mw. Haalboom over de aanpak van zoönose 2017Z12316
Ter bespreking.
Deze brief is aangehouden in de procedurevergadering van 27 september
2017.

Voorstel:
Noot:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken Landbouw, Natuur en Visserij
9.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 9 oktober 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 september
2017
Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 9 oktober 2017 - 21501-321049
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw en Visserijraad op 4
oktober 2017.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Reactie verzoek commissie over een afschrift van de brief aan
mevrouw De B. met betrekking tot zorgen over de hernieuwde
goedkeuring van glyfosaat

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 oktober
2017
Reactie verzoek commissie over een afschrift van de brief aan mevrouw De B.
met betrekking tot zorgen over de hernieuwde goedkeuring van glyfosaat 2017Z13144
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op
4 oktober 2017.

Voorstel:

Rondvraag Landbouw, Natuur en Visserij

Geen agendapunten
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GEZAMENLIJKE AGENDAPUNTEN LANDBOUW, NATUUR EN VISSERIJ
EN ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIE
11.

Agendapunt:

Rapport 'Niet-belastingontvangsten; Raming, beheersing en prikkels
van ontvangsten van ministeries'

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 14 september 2017
Rapport 'Niet-belastingontvangsten; Raming, beheersing en prikkels van
ontvangsten van ministeries' - 34550-45
Betrekken bij de begrotingsbehandeling.
De vaste commissie voor Financiën attendeert de vaste en algemene
commissies op dit rapport ten behoeve van de behandeling van de
ontwerpbegrotingen voor 2018. De verdere behandeling van het rapport vindt
plaats door de commissie Financiën.

Voorstel:
Noot:

12.

Agendapunt:

Informatie ten behoeve van de jaarplanning

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 september
2017
Reactie op verzoek commissie inzake informatie ten behoeve van de
jaarplanning - 34775-XIII-4

Per mail inventariseren of de commissie specifieke wensen heeft voor de
resterende maanden van 2017 als het gaat om de inhoudelijke
ondersteuning of om de inzet van kennisinstrumenten.

Per mail inventariseren of er afgebakende dossiers zijn waarbij de
commissie nu al intensievere inhoudelijke ondersteuning wenst en die de
commissie wil laten doorlopen in de jaarplanning 2018

Na ommekomst van de plannen van een nieuw kabinet bij de leden
inventariseren welke andere prioritaire dossiers zij willen aanwijzen en
welke overige wensen zij hebben ten aanzien van de kennis- en
informatiepositie.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van
Economische Zaken

Zaak:

Volgcommissie(s):

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 5 oktober 2017
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van
Economische Zaken - 2017Z13289
Betrekken bij de behandeling van de begroting.
Bespreking van de vraag of er behoefte is aan een technische briefing.
FIN

Agendapunt:

Overzicht (dertigleden)debatten en aangemelde wetsvoorstellen

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5 oktober 2017
Overzicht (dertigleden)debatten en aangemelde wetsvoorstellen 2017Z04156
Ter informatie.

Voorstel:
Voorstel:

14.

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 3 oktober 2017
Stafnotitie Jaarplanning vaste commissie voor Economische Zaken 2017Z13120
Zie bovenstaand voorstel.

Voorstel:

4

15.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie Economische Zaken

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2
oktober 2017
Lijst met EU-voorstellen vaste commissie Economische Zaken - 2017Z13059
Ter bespreking.

Voorstel:

AGENDAPUNTEN ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIE

Brievenlijst deel Energie, Economie en Innovatie nrs. 13 en 14 (zie de
zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Uitnodigingen Energie, Economie en Innovatie

Geen agendapunten
Wet- en regelgeving Energie, Economie en Innovatie
16.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit, houdende regels inzake de etikettering van
energiegerelateerde producten (Besluit energie-etikettering
energiegerelateerde producten)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 september
2017
Ontwerpbesluit houdende regels inzake de etikettering van
energiegerelateerde producten (Besluit energie-etikettering
energiegerelateerde producten) - 31239-274
Ter bespreking.
• Betreft een voorhang in het kader van de wettelijk voorgeschreven
voorhangprocedure (artikel 34a van de Wet implementatie EU-richtlijnen
energie-efficiëntie en artikel 32b van de Warenwet) en biedt de Kamer de
mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan
de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en
vervolgens zal worden vastgesteld.
• Op grond van de aangehaalde bepalingen geschiedt de voordracht aan de
Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de
Raad van State niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan
beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Op grond van aanwijzing
43a van de Aanwijzingen voor de regelgeving wordt deze termijn in
verband met het herfstreces van uw Kamer verlengd tot 3 november
2017.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Stukken regering Energie
17.

Agendapunt:

Meet- en regelprotocol Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 oktober
2017
Meet- en regelprotocol Groningen - 33529-384
Ter bespreking.
Indien dit stuk niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel agenderen
voor het nog te plannen algemeen overleg Mijnbouw (zie agendapunt 20).

Voorstel:
Noot:
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18.

Agendapunt:

Verslag van de informele Energieraad van 20 september 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 oktober
2017
Verslag van de informele Energieraad van 20 september 2017 - 21501-33-666
Agenderen voor algemeen overleg Energieraad op 13 december 2017.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 5 september 2017, over het rapport
van TNO “Van exporteur naar importeur – de verander(en)de rol van
aardgas in Nederland"

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 oktober
2017
Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 5 september 2017, over het rapport van TNO “Van
exporteur naar importeur – de verander(en)de rol van aardgas in Nederland" 29023-218
Betrokken bij het dertigledendebat over de import van aardgas.

Voorstel:

Overige stukken Energie
20.

Agendapunt:
Voorstel:
Noot:

Overzicht van de reeds voor het nog te plannen algemeen overleg
Mijnbouw geagendeerde stukken.
Ter bespreking; u wordt verzocht aan te geven of een splitsing van het nog te
plannen algemeen overleg Mijnbouw wenselijk is.
Tijdens de procedurevergadering van 27 september jl. heeft de commissie
besloten dat voor de eerstvolgende procedurevergadering een overzicht van
de reeds voor het algemeen overleg Mijnbouw geagendeerde stukken zou
worden geagendeerd, zodat een besluit kan worden genomen over een
eventuele splitsing van het algemeen overleg Mijnbouw en de planning
daarvan.
Momenteel staan de volgende brieven van de regering geagendeerd:
• Addendum op het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk
Groningen 2017-2021 (MJP) van de Nationaal Coördinator Groningen
(NCG) 33529-381 - Brief regering d.d. 07-07-2017
• Groningen Erfgoedprogramma 2017-2021, visie op erfgoed in het
aardbevingsgebied 33529-382 - Brief regering d.d. 25-08-2017
• Stand van zaken omtrent het afwijzen van schades in Emmen en reactie
op het verzoek van het lid Grashoff over review Technische commissie
bodembeweging m.b.t. deze schades 33529-377 - Brief regering d.d. 0607-2017
• Jaarverslag Staatstoezicht op de Mijnen 2016 34550-XIII-140 - Brief
regering d.d. 04-09-2017
• Beoordeling SodM van het Meet- en regelprotocol Groningen 33529-359 Brief regering d.d. 04-07-2017
• Tweede kwartaalrapportage 2017 van de Nationaal Coördinator Groningen
en stand van zaken schadeafhandeling en versterking 33529-383 - Brief
regering d.d. 19-09-2017
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De volgende brieven met betrekking tot mijnbouw zijn controversieel
verklaard:
• Reactie op een tweetal amendementen van het lid Jan Vos c.s. over een
rendementseis voor kolencentrales 34627-11 - Brief regering d.d. 28-022017
• Reactie op moties op het gebied van mijnbouw 32849-112 - Brief
regering d.d. 24-03-2017

21.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Bosman (VVD) om een rondetafelgesprek te
organiseren over de herziening van de Warmtewet

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 5
oktober 2017
Verzoek van het lid Bosman (VVD) om een rondetafelgesprek te organiseren
over de herziening van de Warmtewet - 2017Z13328
Ter bespreking.
Tijdens de procedurevergadering van 27 september is besloten nog voor de
plenaire behandeling van het (reeds aangemelde) wetsvoorstel Wijziging van
de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de
Warmtewet) (Kamerstuk 34723) een rondetafelgesprek te organiseren,
waarvoor het lid Bosman een voorstel aan de commissie zou voorleggen.
Bespreking van het aanvullende voorstel om de ACM te verzoeken een
technische briefing te verzorgen.

Voorstel:
Noot:

Voorstel:

Stukken regering Economie en Innovatie
22.

Agendapunt:

Oprichting van een Digital Trust Centre

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 september
2017
Oprichting van een Digital Trust Centre - 26643-488
Ter bespreking.
Indien dit stuk niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel betrekken
bij de begrotingsbehandeling, onderdeel economie en innovatie.
WR

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

23.

Agendapunt:

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)-advies
"Onmisbare Schakels - De toekomst van het toepassingsgericht
onderzoek"

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 september
2017
Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)-advies
"Onmisbare Schakels - De toekomst van het toepassingsgericht onderzoek" 32637-291
Nadere reactie van het nieuwe kabinet afwachten.
Omdat het advies gericht is op nieuw beleid, laat de minister een inhoudelijke
reactie aan het volgende kabinet.
OCW

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

7

24.

25.

Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over het Tijdelijk
Besluit Postbezorgers

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 september
2017
Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over het Tijdelijk Besluit
Postbezorgers - 29502-143
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Vervolg Retailagenda

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 september
2017
Vervolg Retailagenda - 27838-26
Ter bespreking.
Indien de brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel agenderen
voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Gastvrijheidseconomie.

Voorstel:
Noot:

26.

Agendapunt:

Reactie openbare consultatie herziening consumentenrecht

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 september
2017
Reactie openbare consultatie herziening consumentenrecht - 22112-2394
Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen
(formeel) op 28 november 2017.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

27.

Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van der Lee,
gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 september
2017, over digitalisering van de infrastructuur

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 september
2017
Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan
tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 september 2017, over
digitalisering van de infrastructuur - 26643-489
Voor kennisgeving aannemen.
Het plenaire debat over digitalisering van de infrastructuur heeft reeds op
woensdag 4 oktober plaatsgevonden.

Voorstel:
Noot:

28.

Agendapunt:

Sociaal ondernemerschap Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij
(NOM) en aandeelhoudersinstructie Regionale
Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 oktober
2017
Sociaal ondernemerschap Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en
aandeelhoudersinstructie Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) 32637-292
Ter bespreking.
Indien dit stuk niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel voor
kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Noot:
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Overige stukken Economie en Innovatie
29.

Agendapunt:

Voorstel programma voor het rondetafelgesprek over de toekomst van
de post- en pakketmarkt op 15 november 2017 van 10.00 tot 13.00
uur

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 5 oktober 2017
Voorstel programma rondetafelgesprek over de toekomst van de post- en
pakketmarkt op 15 november 2017 - 2017Z13309
Ter bespreking.

Voorstel:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken Energie, Economie en
Innovatie

Geen agendapunten
Rondvraag Energie, Economie en Innovatie

Geen agendapunten
BESLOTEN GEDEELTE
30.

Agendapunt:

Analyse begroting van Economische Zaken over 2018.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 25 september 2017
Analyse begroting van Economische Zaken over 2018. - 2017Z12590
Betrokken bij de inbreng feitelijke vragen over de begroting Economische
Zaken voor 2018 (34775-XIII) op respectievelijk 28 september (deel Energie,
Economie en Innovatie) en 5 oktober 2017 (deel Landbouw, Natuur en
Visserij).

Voorstel:

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2017A00667
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