Den Haag, 19 april 2021

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Volgcommissie(s):

BuZa
EU
EZK
LNV
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 21 april 2021
10.15 - 11.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

4
26, 27
26
12, 26
19

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, J. Rijkers - 21
april 2021
Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat 2021Z05720
Ter bespreking.

Voorstel:

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
3.

Agendapunt:

Aanbod van Tour de Force, het samenwerkingsverband op fietsgebied
van de gezamenlijke overheden en de opsteller van dit document, om
een technische briefing te geven over het Nationaal Toekomstbeeld
Fiets

Zaak:

Brief derden - Tour de Force te - 13 april 2021
Aanbod Tour de Force voor toelichting op Nationaal Toekomstbeeld Fiets op
hoofdlijnen (31305-326) - 2021Z05985
Wilt u als commissie ingaan op dit aanbod? In dat geval zal de staf een
datumvoorstel doen en dit aan u voorleggen bij een volgende
procedurevergadering.
Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets is geagendeerd voor het commissiedebat
MIRT op 16 juni 2021.

Voorstel:

Noot:

Wet- en regelgeving
4.

Agendapunt:

Wijzigingen van het Verdrag betreffende het internationale
spoorwegvervoer

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 8 april 2021
Wijzigingen van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer
(COTIF), de Aanhangsels en een nieuw Aanhangsel daarbij; Bern, 26
september 2018 - 35802
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging ter
stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 5, eerste
lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele
wens om de verdragswijziging ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer
voor te leggen kan uiterlijk op 8 mei door de Kamer of door ten minste dertig
leden van de Kamer te kennen worden gegeven. De goedkeuring wordt alleen
voor het Europese deel van Nederland gevraagd. De wijzigingen van de
Aanhangsels E en G behoeven op grond van artikel 7, onderdeel f, van de
Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de
Staten-Generaal.
BuZa

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
5.

Agendapunt:

Voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het
Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB1) in verband met de
invoering van het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel (NNHS)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 februari 2021 - Ontwerpbesluit
tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met de
invoering van het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel - 29665-399
Ter bespreking.
De commissie heeft tijdens de procedurevergadering op 14 april 2021
besloten:
1) dit ontwerpbesluit aan te houden met het oog op besluitvorming tijdens
deze procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van
dit ontwerpbesluit.
2) de minister te verzoeken om tot deze procedurevergadering geen
onomkeerbare stappen te zetten, alwaar kan worden besloten over het al dan
niet verlengen van dit verzoek.
3) de minister daarnaast verzoeken een inhoudelijke toelichting te geven op
de consequenties van het al dan niet controversieel verklaren van dit
ontwerpbesluit en een eventuele verlenging van het verzoek om geen
onomkeerbare stappen te zetten.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel de inbrengdatum voor een schriftelijk overleg vast te stellen op
10 mei 2021.
Met het ontwerpbesluit wordt een einde gemaakt aan het
anticiperend handhaven van de regels van het NNHS door de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT). De basis van het besluit is het NNHS,
waarbinnen het verkeer op de meest preferente baan wordt afgehandeld die
het minste overlast veroorzaakt. In het ontwerpbesluit wordt het maximum
aantal van 500.000 vliegtuigbewegingen vastgelegd en wordt een reductie van
32.000 naar 29.000 nachtvluchten gerealiseerd. De voorlegging van dit
ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
voorhangprocedure (artikel 8.24, van de Wet Luchtvaart), en bood de Kamer
de mogelijkheid zich tot en met 12 april 2021 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.
De minister verzoeken om tijdens de Kamerbehandeling van dit ontwerpbesluit
geen onomkeerbare stappen te zetten.

Voorstel:
Noot:

Voorstel:

Noot:

Voorstel:
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Zaak:

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Voorstel:

6.

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 5 maart 2021
Verlenging termijn voorhang ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit
Schiphol - 29665-401
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze brief voor kennisgeving aan te nemen.
In deze brief is uitsluitend de verlenging van de voorhangtermijn tot 12 april
2021 opgenomen.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 april 2021
Consequenties controversieel verklaren wijziging Luchthavenverkeerbesluit en
Luchthavenindelingbesluit - 2021Z06350
Ter bespreking.
Desgewenst betrekken bij het Ontwerpbesluit tot wijziging van het
Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met de invoering van het NNHS
en de Voorhangprocedure ontwerpwijziging van het Luchthavenindelingbesluit
Schiphol

Agendapunt:

Voorhang van de ontwerpwijziging van het Luchthavenindelingbesluit
Schiphol

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 31 maart 2021
Voorhangprocedure ontwerpwijziging van het Luchthavenindelingbesluit
Schiphol - 29665-405
Ter bespreking.
De commissie heeft tijdens de procedurevergadering op 14 april 2021
besloten:
1) dit ontwerpbesluit aan te houden met het oog op besluitvorming tijdens
deze procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van
dit ontwerpbesluit.
2) de minister te verzoeken om tot deze procedurevergadering geen
onomkeerbare stappen te zetten, alwaar kan worden besloten over het al dan
niet verlengen van dit verzoek.
3) de minister daarnaast verzoeken een inhoudelijke toelichting te geven op
de consequenties van het al dan niet controversieel verklaren van dit
ontwerpbesluit en een eventuele verlenging van het verzoek om geen
onomkeerbare stappen te zetten.
Inbrengdatum voor een schriftelijk overleg vaststellen op 26 april 2021.
Het ontwerpbesluit behelst een technische wijziging van
het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) in verband met wijziging van
de grens van het luchthavengebied met het oog op de verdubbeling van
rijbaan Quebec en in verband met verbetering van de beveiliging van de
luchthaven. De voorlegging van dit ontwerpbesluit geschiedt in het kader van
de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 8.13 en 8.14 van de
Wet 5 luchtvaart), en biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot en met 28 april
2021 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.
De minister verzoeken om tijdens de behandeling van dit ontwerpbesluit geen
onomkeerbare stappen te zetten.

Voorstel:
Noot:

Voorstel:
Noot:

Voorstel:
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Algemeen
7.

Agendapunt:

Vierde incidentele suppletoire begroting inzake
Beschikbaarheidsvergoeding OV vierde kwartaal 2021

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 12 april 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting
inzake Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector Q4 2021) - 35804
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorsteI de inbrengdatum voor feitelijke vragen vast te stellen op 26 april
2021.
• De commissie wordt in overweging gegeven om een blanco verslag op te
stellen.
• Indien geen blanco verslag wordt opgesteld, dan zal het kabinet worden
verzocht de beantwoording tijdig voor het commissiedebat Openbaar
vervoer en taxi (19 mei 2021) aan de Kamer te doen toekomen.

Voorstel:
Voorstel:

Noot:

Infrastructuur en mobiliteit
8.

Agendapunt:

Voortzetten beschikbaarheidsvergoeding OV

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 9 april 2021
Voortzetten beschikbaarheidsvergoeding OV - 23645-749
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze zaak te agenderen voor het commissiedebat Openbaar vervoer
en taxi op 19 mei 2021.

Voorstel:
Voorstel:

9.

Agendapunt:

Vierde voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
en rapportage ADR

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 14 april 2021
Vierde voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2020-2
en rapportage ADR - 32404-105
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 31 mei 2021.
Ten behoeve van deze feitelijke vragenronde stelt de staf een notitie op die
een week voorafgaand wordt verspreid.

Voorstel:
Voorstel:

Noot:

10.

Agendapunt:

Vervoerplan NS 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 14 april 2021
Vervoerplan NS 2021 - 29984-924
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Spoor op 22 april 2021.

Voorstel:
Voorstel:
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11.

Agendapunt:

Resultaten onderzoeken motie Schonis naar een tolvrije
Westerscheldetunnel

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 8 april 2021
Resultaten onderzoeken motie Schonis c.s. naar tolvrije Westerscheldetunnel
(Kamerstuk 35570-XII-41) - 35570-XII-107
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat MIRT op 16 juni 2021.
Ten aanzien van dit onderwerp wordt een voorstel voor een rondetafelgesprek
voorbereid door de leden Stoffer (SGP), Boulakjar (D66) en Geurts (CDA).

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

12.

Agendapunt:

Onderzoek Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake vissersvaartuigen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 april 2021
Onderzoek Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake vissersvaartuigen UK-165
en UK-171 - 29675-199
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Maritiem op 2 juni 2021.
LNV

Agendapunt:

Containerverlies Baltic Tern

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 april 2021
Containerverlies Baltic Tern - 31409-316
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Maritiem op 2 juni 2021.

Voorstel:
Voorstel:

13.

Voorstel:
Voorstel:

14.

Agendapunt:

Stand van zaken containerverlies Baltic Tern

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 april 2021
Stand van zaken containerverlies Baltic Tern - 31409-317
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Maritiem op 2 juni 2021.

Voorstel:
Voorstel:

15.

Agendapunt:

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid “Dodelijk ongeval door breuk
achtertros; lessen te leren over veilig werken en toezicht”

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 april 2021
Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) “Dodelijk ongeval door breuk
achtertros; lessen te leren over veilig werken en toezicht” - 31409-318
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Maritiem op 2 juni 2021.

Voorstel:
Voorstel:
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16.

Agendapunt:

Advies van de heer Roemer over de rijschoolbranche ‘Van Rijles naar
Rijonderwijs’

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 april 2021
Advies van de heer Roemer over de rijschoolbranche ‘Van Rijles naar
Rijonderwijs’ - 29398-917
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor een nog te plannen commissiedebat CBR na
het zomerreces.
De minister meldt in de brief dat de heer Roemer heeft aangeboden een
technische briefing te verzorgen over zijn advies.

Voorstel:
Voorstel:

Noot:

17.

Agendapunt:

Maandrapportage CBR maart 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 april 2021
Maandrapportage CBR maart 2021 - 2021Z06306
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor een nog te plannen commissiedebat CBR na
het zomerreces.

Voorstel:
Voorstel:

18.

Agendapunt:

Wijziging van de Regeling vierde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer
Nederland en BES in verband met COVID-19

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 april 2021
Wijziging van de Regeling vierde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim
Nederland en BES in verband met het virus dat de ziekte COVID-19
veroorzaakt - 2021Z06009
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.

Voorstel:
Voorstel:

19.

Agendapunt:

Resultaat van de interdepartementale werkgroep Medicijngebruikers
in het verkeer

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5
maart 2021
Resultaat van de interdepartementale werkgroep Medicijngebruikers in het
verkeer - 29398-902
Ter bespreking.
Deze brief is op 14 april 2021 ter behandeling overgedragen door de vaste
commissie voor Justitie en Veiligheid.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Verkeersveiligheid op 1
juni 2021.
VWS

Voorstel:
Noot:
Voorstel:

Volgcommissie(s):
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20.

Agendapunt:

Hoger beroep Stint

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 april 2021
Hoger beroep Stint - 2021Z06142
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Verkeersveiligheid op 1
juni 2021.

Voorstel:
Voorstel:

Water en milieu
21.

Agendapunt:

Reactie op de motie Van den Anker en Ziengs over het oordeel CTGB
volgen bij toelating en gebruik van middelen buiten de landbouw

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 13 april 2021
Reactie op de motie van de leden Van den Anker en Ziengs over het oordeel
van het CTGB volgen bij toelating en gebruik van middelen buiten de
landbouw (Kamerstuk 30175-362) - 27858-535
Ter bespreking.
Deze brief betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Kamerstuk
35756).
Het wetsvoorstel is tijdens de procedurevergadering op 14 april 2021
controversieel verklaard.

Voorstel:
Voorstel:

Noot:

22.

Agendapunt:

Voorstellen Unie van Waterschappen aanpassing belastingstelsel
waterschappen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 februari 2021
Voorstellen Unie van Waterschappen aanpassing belastingstelsel
waterschappen - 35570-XII-103
Agenderen voor het commissiedebat Water op 10 juni 2021.
• Deze brief is niet controversieel verklaard tijdens de procedurevergadering
van 14 april 2021.
• Deze brief is door uw commissie aangehouden met het verzoek ambtelijk
navraag te doen naar de uitkomsten van de gesprekken en wanneer de
Kamer daarover geïnformeerd wordt. Op ambtelijk verzoek geeft
het ministerie van IenW aan dat er op dit moment niet meer informatie is
te geven dan dat, zoals in de brief vermeld, de gesprekken plaatsvinden
en er naar breed draagvlak wordt gezocht. Zodra mogelijk zal de Kamer
worden geïnformeerd over de voortgang en de uitkomsten van de
gesprekken.

Voorstel:
Noot:

23.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie Laçin over uit de schappen halen van
cosmeticaproducten met asbest

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 18 maart 2021
Uitvoering van de motie van het lid Laçin over uit de schappen halen van
cosmeticaproducten met asbest (Kamerstuk 29383-351) - 25834-179
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Externe veiligheid op 11
mei 2021.
Deze brief is op 14 april 2021 ter behandeling overgedragen door de vaste
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voorstel:
Voorstel:

Noot:
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24.

Agendapunt:

Reactie op de motie Dik-Faber over microplastics uit alle
verzorgingsproducten verbannen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 12 maart 2021
Reactie op de motie van het lid Dik-Faber over microplastics uit alle
verzorgingsproducten verbannen (Kamerstuk 30175-365) - 30872-256
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te betrekken bij de stemmingen over de motie (Kamerstuk
30175-365).
Deze brief is op 14 april ter behandeling overgedragen door de vaste
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
VWS

Agendapunt:

Rapport review granuliet

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 16 april 2021
Rapport review granuliet - 2021Z06294
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Leefomgeving op 9
september 2021.

Voorstel:
Voorstel:

Noot:

25.

Voorstel:
Voorstel:

Europa
26.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg informele Milieuraad d.d. 23 april 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 april 2021
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele
videoconferentie van EU-milieuministers 23 april 2021 (Kamerstuk 21501-08823) - 21501-08-824
Ter bespreking.
Zaken die op de Europese agenda staan worden in de regel niet
controversieel verklaard.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Milieuraad op 9 juni
2021.
LNV, EZK

Voorstel:
Noot:
Voorstel:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 1 april 2021
Geannoteerde agenda informele videoconferentie van EU-milieuministers 23
april 2021 - 21501-08-823
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 8 april
2021.
EU
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27.

Agendapunt:

Verslag informele Transportraad d.d. 30 maart 2021 en
kwartaalrapportage lopende EU-dossiers

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 13 april 2021
Verslag informele bijeenkomst (VTC) met EU-transportministers d.d. 30 maart
2021 en kwartaalrapportage lopende EU-dossiers - 21501-33-850
Ter bespreking.
Zaken die op de Europese agenda staan worden in de regel niet controversieel
verklaard.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Transportraad op 26 mei
2021.
EU

Voorstel:
Noot:
Voorstel:

Volgcommissie(s):

Reeds geagendeerde/betrokken stukken

Geen agendapunten
Overzichten activiteiten op IenW-gebied
28.

Agendapunt:

Ongeplande plenaire debatten op het terrein van Infrastructuur en
Waterstaat
Debatten
5. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister IW)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van
27 november 2018
26. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister
IW)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 29 mei 2019
59. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege
nieuwe uitstooteisen (minister IW)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 28 januari 2020
Dertigledendebatten
7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het
spoornetwerk (staatssecretaris IW)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 15 januari 2019
11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor
vrachtwagens (minister IW)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 24 januari 2019
17. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister IW, minister
VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in
de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
37. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister
IW)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden
26 november 2019
38. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport
(minister IW)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4
december 2019
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39. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PASuitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister IW)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17
december 2019
43. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s
(staatssecretaris IW)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 6 februari 2020
45. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo
(staatssecretaris IW)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 11 februari 2020
Tweeminutendebatten
Tweeminutendebat Zorgnorm SAR-helikopters en SAR-verbeterprogramma,
aangevraagd door het lid Boulakjar (D66)

29.

Agendapunt:

Geplande en ongeplande commissiedebatten, nota- en
wetgevingsoverleggen tot het zomerreces
•
•

Op verzoek van de commissie wordt een stafnotitie opgesteld voor
de procedurevergadering van 12 mei 2021 ten aanzien van het
proactief inplannen van commissiedebatten.
Op verzoek van de commissie staan achter de onderstaande
debatten de aantallen brieven op de agenda's genoteerd. Dit
betreft een momentopname; er is geen rekening gehouden met
de aangekondigde en de op deze procedurevergadering
geagendeerde brieven.

Gepland
22-04-2021 13.30 - 16.30
11-05-2021 16.30 - 19.30
19-05-2021 14.30 - 17.30
(5 brieven)
26-05-2021 13.00 - 16.00
(9 brieven)
27-05-2021 13.00 - 17.00
01-06-2021 16.30 - 21.15
02-06-2021 13.00 - 17.00
03-06-2021 14.00 - 17.00
(1 brief)
08-06-2021 16.30 - 19.30
09-06-2021 13.00 - 16.00
(4 brieven)
10-06-2021 10.00 - 14.00
16-06-2021 13.00 - 18.00
23-06-2021 14.00 - 17.00
Waterstaat* (2 brieven)
24-06-2021 13.00 - 17.00

Commissiedebat Spoor (8 brieven)
Commissiedebat Externe veiligheid* (2 brieven)
Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi
Commissiedebat Transportraad op 3 juni 2021*
Commissiedebat
Commissiedebat
Commissiedebat
Commissiedebat

Circulaire economie (9 brieven)
Verkeersveiligheid (11 brieven)
Maritiem (7 brieven)
Spoorveiligheid en ERTMS*

Commissiedebat Duurzaam vervoer (10 brieven)
Commissiedebat Milieuraad op 21 juni 2021*
Commissiedebat Water (12 brieven)
Commissiedebat MIRT (12 brieven)
Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en
Commissiedebat Luchtvaart (32 brieven)

Ongepland
Commissiedebat Verduurzaming Luchtvaart (7 brieven)
Commissiedebat Vliegveiligheid (4 brieven)
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30.

Agendapunt:

Overige commissieactiviteiten tot het zomerreces
Aangehouden activiteiten
20-05-2021 14.00 - 15.30 Technische briefing Milieuonderwerpen, bodem en
water, verzorgd door het ministerie van IenW
17-05-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing Verkeersveiligheid, verzorgd
door de SWOV
[datum nader te bepalen] Technische briefing Luchtvaart, verzorgd door het
ministerie van IenW
Activiteiten per videoverbinding
12-05-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
25-05-2021 13.15 - 13.30 Petitie FNV biedt petitie aan "Nederland als
koploper in het verwerken van afval"
26-05-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
09-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
23-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
07-07-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
Schriftelijke activiteiten
20-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Wet
luchtvaart i.v.m. de Uitvoeringsverordening over een prestatie- en
heffingsregeling
21-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Tweede incidentele
suppletoire begroting beschikbaarheidsvergoeding OV-sector
21-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Derde incidentele
suppletoire begroting tegemoetkoming vuurwerkbranche*
22-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet actualisatie
markttoezicht registerloodsen*
28-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Toedracht treinongeval
Hooghalen
10-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Ontwerp Nationaal Water
Programma 2022-2027
11-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Lopende en afgeronde
zaken vuurwerkdossier en specifieke tegemoetkoming vuurwerksector
12-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet implementatie
EETS-richtlijn*
17-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen 19e Voortgangsrapportage
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma*
18-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de
Drinkwaterwet*
25-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Advies van de
adviescommissie VTH over het eindrapport “Om de leefomgeving”
27-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Verantwoordingsstukken*
10-06-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Voorjaarsnota*
*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie / reader /
wetgevingsrapport / EU-signalering worden verspreid voor gebruik door
fracties.
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31.

Agendapunt:
Noot:

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. Wijziging BW BES voor wettelijke aansprakelijkheid na verontreiniging door
bunkerolie, ingediend op 02-11-2020, 35618
Dit wetsvoorstel is als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling op 1404-2021.
7. Wet digitale melding vermissing rijbewijs, ingediend op 02-11-2020, 35617
Dit wetsvoorstel is als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling op 1404-2021.
8. Wijziging Wet milieubeheer inzake de bevordering van het gebruik van
energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord,
ingediend op 06-11-2020, 35626
Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.
9. Verzamelwet IenW 2020, ingediend op 04-12-2020, 35664
Dit wetsvoorstel is als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling op 1404-2021.
10. Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen, ingediend op 29-01-2021,
35720
De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 22-04-2021.
11. Wijziging Wet luchtvaart ter implementatie van de Uitvoeringsverordening
(EU) tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het
gemeenschappelijk Europees luchtruim, ingediend op 25-02-2021, 35744
De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 20-04-2021. Indien een
blanco verslag kan worden opgesteld wordt dit wetsvoorstel onverwijld als
hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling.
12. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag
voor maatregelen inzake het particulier gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 14-04-2021.
13. Wijziging van de Drinkwaterwet (wijziging van het tijdvak van de gewogen
gemiddelde vermogenskostenvoet en van het aandeel eigen vermogen voor
drinkwaterbedrijven en verduidelijking van de regels voor
signaleringsparameters), ingediend op 05-03-2021, 35757
De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 18-05-2021.
14. Wetsvoorstel ter implementatie EETS-richtlijn betreffende de
interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer
en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over
niet-betaling van wegentol in de EU, ingediend op 11-03-2021, 35762
De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 12-05-2021.

Rondvraag

Geen agendapunten
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Overig (openbaar)

Geen agendapunten
Overig (besloten)
32.

Agendapunt:

Kennisagenda 2021 notitie en presentatie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 18 april 2021
Stafnotitie - Startnotitie Kennisagenda commissie Infrastructuur en Waterstaat
2021 - 2021Z05794
Wenst de commissie rapporteurs te benoemen voor de Grote projecten ERTMS
en PHS?
Een tweede begrotingsrapporteur benoemen.
• Het lid Peter de Groot (VVD) heeft zich reeds aangemeld als
begrotingsrapporteur.
• De afgelopen zitting werkte uw commissie met twee
begrotingsrapporteurs, van wie één afkomstig uit de coalitie en één uit de
oppositie.

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Stafnotitie - kenniscoördinator, J.F.M. van der Waals - 7 april 2021
Stafnotitie - Stafrapport Grootstedelijke bereikbaarheid: een integraler
ruimtelijk en sociaal perspectief - 2021Z05435
Betrekken bij de kennisagenda 2021.

Griffier:

J. Rijkers

Activiteitnummer:

2020A06451
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