Den Haag, 19 december 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Volgcommissie(s):

BiZa
EU
EZK
FIN
J&V
LNV

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 18
december 2019
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i.v.m.
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10, 25, 35
7, 35
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Reactie Gemeente Mill & Sint Hubert m.b.t. behandeling wetsvoorstel
over invoering van vrachtwagenheffing en tevens uitnodiging voor
werkbezoek

Zaak:

Brief derden - Gemeente Mill & Sint Hubert te Mill - 19 november 2019
Reactie Gemeente Mill & Sint Hubert m.b.t. behandeling wetsvoorstel over
invoering van vrachtwagenheffing en tevens uitnodiging voor werkbezoek 2019Z24484
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Uitnodiging voor werkbezoek ‘Bodemdaling in bebouwd gebied'
(vrijdag 21 februari 2020)

Zaak:

Brief derden - Platform Slappe Bodem te Gouda - 5 december 2019
Uitnodiging Platform Slappe Bodem voor werkbezoek ‘Bodemdaling in bebouwd
gebied' d.d. 21 februari 2020 - 2019Z24810
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Verzoek We-all-wheel om gesprek met vaste commissie voor
Infrastructuur en Waterstaat over micromobiliteit

Zaak:

Brief derden - We-all-wheel te Delft - 28 november 2019
Verzoek We-all-wheel om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en
Waterstaat over micromobiliteit - 2019Z24029
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

Wet- en regelgeving
5.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 30 augustus 2019
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van
Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei
2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L
150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen) - 35267
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

6.

Nota van wijziging - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der
Meer - 11 december 2019
Nota van wijziging - 35267-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Milieu en Wonen,
S. van Veldhoven-van der Meer - 11 december 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35267-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit administratieve bepalingen wegverkeer en Reglement
rijbewijzen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 december 2019
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer en het Reglement rijbewijzen in verband met uitbreiding
van de instellingsgehandicaptenparkeerkaart - 29398-774
Voor kennisgeving aangenomen.
Het ontwerpbesluit behelst enkele wijzigingen in het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement rijbewijzen. De wijzigingen
betreffen onder andere de verlening van een
instellingsgehandicaptenparkeerkaart, uitbreiding van
handhavingsmogelijkheden, een verduidelijking van de minimumleeftijd voor
het besturen van niet-rijbewijsplichtige motorvoertuigen en aanpassingen aan
de eisen van les- en examenvoertuigen. De voorlegging van dit
ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
voorhangprocedure in artikel 2b van de Wegenverkeerswet, en biedt de Kamer
de mogelijkheid zich tot en met 31 januari 2020 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 beoogde
inwerkingtredingsdatum voor het ontwerpbesluit is 1 juli 2020.

Besluit:
Noot:

Algemeen
7.

Agendapunt:

Aankondiging: vanmiddag start de inventarisatie van voorstellen voor
de kennisagenda 2020 van de commissie voor Infrastructuur en
Waterstaat

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 13 december 2019
Jaaroverzicht versterking kennispositie 2019 (terugblik) - 2019Z25143
Betrekken bij het opstellen van de kennisagenda 2020. Ter vergadering worden
al twee voorstellen gedaan, te weten medische keuringen rijgeschiktheid en
stedelijke mobiliteit. Die voorstellen worden betrokken bij de inventarisatie voor
de kennisagenda 2020.

Besluit:
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Noot:

•
•
•
•
•

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:

Vanmiddag start per e-mail de inventarisatie voor de kennisagenda 2020.
Met de kennisagenda bepaalt de commissie voor welke onderwerpen ze
haar kennispositie wil versterken.
De commissie zal worden gevraagd uiterlijk 23 januari 2020 voorstellen
voor de kennisagenda te doen die zullen worden opgenomen op een
groslijst.
De planningsbrief 2020 van het ministerie van IenW, die de Kamer in het
kerstreces ontvangt, kan daarbij worden betrokken.
Voor het krokusreces zal de groslijst van voorstellen worden besproken in
de procedurevergadering en zal een selectie worden gemaakt voor de
kennisagenda 2020 op basis van breed draagvlak.

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 december 2019
Werkprogramma 2020-2021 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur 33411-11
Betrekken bij het opstellen van de kennisagenda 2020.
BiZa, EZK, LNV
Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 13 december 2019
Verwachte publicaties adviesorganen en wetenschap 2020 - 2019Z25149
Betrekken bij het opstellen van de kennisagenda 2020.

Infrastructuur en mobiliteit
8.

9.

Agendapunt:

Ontwikkelingen in de luchtvaart

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 4 december 2019
Ontwikkelingen in de luchtvaart - 31936-705
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 26 maart 2020.

Agendapunt:

Onderzoeken slots en vervolg

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 december 2019
Onderzoeken op het gebied van slotallocatie en de vervolgtrajecten - 31936706
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 26 maart 2020.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Luchthavenbesluit Lelystad, Marktonderzoek Lelystad Airport en
Verkeersverdelingsregel

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 december 2018
Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad - 31936-535
De minister verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van
het Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad, totdat de
behandeling hiervan in de Kamer is afgerond.
Op 19 december 2018 heeft de commissie IenW het volgende besloten over het
Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad: De minister wordt
verzocht de Kamer te informeren zodra duidelijkheid bestaat over de toepassing
van het selectiviteitsbeleid en om geen onomkeerbare stappen te zetten ten
aanzien van dit ontwerpbesluit zolang die duidelijkheid uitblijft, met dien
verstande dat de zienswijzeprocedure conform planning kan worden uitgevoerd.
Zodra duidelijkheid ontstaat over de toepassing van het selectiviteitsbeleid
neemt de Kamer het ontwerpbesluit in behandeling. Nu er goedkeuring van de
Europese Commissie is voor de VVR én het marktonderzoek is afgerond, kan de
behandeling van het Luchthavenbesluit worden hervat.

Besluit:

Noot:

3

Besluit:

De minister verzoeken om schriftelijk te bevestigen dat de Commissie voor de
milieueffectrapportage en het RIVM worden ingeschakeld in het kader de
stikstofproblematiek voor Lelystad Airport en dat hun inbreng samen met het
advies van de commissie-Remkes aan de Kamer wordt gezonden.

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 december 2019
Marktonderzoek Lelystad Airport als overloopluchthaven van Amsterdam Airport
Schiphol - 31936-704
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 16 januari
2020.
Organiseren technische briefing door M3 consultancy in de tweede week na het
kerstreces, mits de beantwoording van de feitelijke vragen naar de Kamer is
gestuurd.

Besluit:
Besluit:

Zaak:

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

11.

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 december 2019
Beantwoording vragen commissie over de Nota van Antwoord ingediende
zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad - 31936-707
Betrekken bij de verdere behandeling van het Luchthavenbesluit Lelystad.

Agendapunt:

Realisatie snelheidsverlaging

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 2 december 2019
Realisatie snelheidsverlaging - 35334-22
Het algemeen overleg Verkeersveiligheid uitstellen tot begin januari in verband
met laat ontvangen stukken.
Agenderen voor het nog in te plannen algemeen overleg Verkeersveiligheid in
januari 2020.
Bewindspersoon verzoeken om tijdig voor het algemeen overleg
Verkeersveiligheid de Kamer te informeren over de uitvoering van de motie
Postma c.s. over aangeven van de maximumsnelheid op matrixborden
(Kamerstuk 35300-XII, nr. 54).
LNV

Agendapunt:

Afhandeling moties Wet rijonderricht motorrijtuigen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 december 2019
Afhandeling van de moties die zijn ingediend tijdens de behandeling van het
voorstel van wet tot wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
(Kamerstuk 34182) - 34182-29
Agenderen voor het nog in te plannen algemeen overleg Verkeersveiligheid in
januari 2020.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

12.

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 maart 2019
Notificatie Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad - 31936-584
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 16 januari
2020.
De minister verzoeken om schriftelijk toe te lichten of de
verkeersverdelingsregel wordt voorgehangen bij de Kamer.
EU

Besluit:
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13.

Agendapunt:

Voortgang van de vervanging BoordComputerTaxi-kaarten

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 december 2019
Voortgang van de vervanging BoordComputerTaxi (BCT) kaarten - 2019Z25072
Agenderen voor het nog in te plannen algemeen overleg Verkeersveiligheid in
januari 2020.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Reactie op de Appendix 2018 Zwartboek Vereniging van
Verkeersslachtoffers

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13
december 2019
Reactie op de Appendix 2018 van het Zwartboek van de Vereniging van
Verkeersslachtoffers (VVS) - 29398-775
Agenderen voor het nog in te plannen algemeen overleg Verkeersveiligheid in
januari 2020.
J&V

Besluit:
Volgcommissie(s):

15.

Agendapunt:

Visiedocument Adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren
Amsterdam

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 6 december 2019
Visiedocument onafhankelijke Adviescommissie Oeververbindingen
Rijkswateren Amsterdam - 35300-A-67
Agenderen voor het algemeen overleg MIRT op 25 juni 2020.

Besluit:

16.

17.

Agendapunt:

Appreciatie van de motie van de leden Dik-Faber en Schonis over
bebording voor snellaadpalen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 december 2019
Appreciatie van de motie van de leden Dik-Faber en Schonis over bebording
voor snellaadpalen (Kamerstuk 31305-304) - 31305-308
Betrekken bij de eventuele stemming over deze motie.

Agendapunt:

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 3 oktober 2019
Voortgangsrapportage PHS eerste helft 2019 - 32404-93
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 13 februari 2020.

Besluit:
Zaak:

18.

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 december 2019
Beantwoording vragen commissie over de voortgangsrapportage PHS eerste
helft 2019 (Kamerstuk 32404-93) - 2019Z24809
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 13 februari 2020.

Agendapunt:

Veiligheid van het spoor

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 5 december 2019
Veiligheid van het spoor - 29893-241
Agenderen voor het algemeen overleg Spoorveiligheid op 30 januari 2020.

Besluit:
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19.

Agendapunt:

Ingebrekestellingsprocedure inzake de MER-richtlijn

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 december 2019
Reactie op verzoek commissie om een schriftelijke toelichting in welke fase
Nederland zich bevindt in de ingebrekestellingsprocedure inzake de MERrichtlijn - 2019Z25240
De minister verzoeken de Kamer te informeren zodra er sprake is van nieuwe
ontwikkelingen in het kader van de ingebrekestellingsprocedure.

Besluit:

Water en milieu
20.

21.

Agendapunt:

Reactie op verzoek inzake overleg met de branche over
afvalstoffenbelasting

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer
- 4 december 2019
Reactie op verzoek commissie inzake informatie over het overleg met de
branche over de afvalstoffenbelasting - 2019Z24022
Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie op 16 april 2020.

Agendapunt:

Kabinetsreactie beleidsdoorlichting 23: meteorologie en seismologie

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer
- 13 december 2019
Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting begrotingsartikel 23, taken
meteorologie en seismologie - 32861-56
Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 20 februari 2020.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 januari
2020.
Het aanbod van de staf om over deze beleidsdoorlichting een notitie aan te
leveren ten behoeve van de feitelijke vragenronde wordt in dank aanvaard.

Besluit:
Besluit:
Noot:

22.

23.

Agendapunt:

Signaal ILT over rentevoet kosteneffectiviteitsberekening industrie

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer
- 13 december 2019
Signaal ILT over rentevoet kosteneffectiviteitsberekening industrie - 29826-120
Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 20 februari 2020.

Agendapunt:

Aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer
- 29 november 2019
Aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS - 35334-19
Agenderen voor een nog in te plannen algemeen overleg PFAS in de tweede
helft van februari 2020.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Geactualiseerde tijdelijke handelingskader PFAS

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer
- 1 december 2019
Geactualiseerde tijdelijke handelingskader PFAS - 35334-20
Agenderen voor een nog in te plannen algemeen overleg PFAS in de tweede
helft van februari 2020.

Besluit:

6

Europa
25.

Agendapunt:

EU-voorstellen week 42-50

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.Y. Israel - 12 december 2019
EU-voorstellen week 42-50 - 2019Z25078
Ter informatie.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
26.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de export van uranium door
URENCO en de daarvoor afgesloten contracten, ook in relatie tot nonproliferatie aspecten

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer
- 11 december 2019
Reactie op verzoek commissie over de export van uranium door URENCO en de
daarvoor afgesloten contracten, ook in relatie tot non-proliferatie aspecten 25422-260
Reeds geagendeerd voor het VAO Nucleaire veiligheid.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

27.

Agendapunt:

Beantwoording vragen over aangenomen moties en toezeggingen
plenair debat CBR van 11 september 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 oktober 2019
Informatie over de aangenomen moties en toezeggingen van het plenair debat
over het CBR van 11 september 2019 - 29398-766
Reeds betrokken bij het algemeen overleg CBR op 11 december 2019.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

28.

29.

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 december 2019
Beantwoording vragen commissie over informatie over de aangenomen moties
en toezeggingen van het plenair debat over het CBR van 11 september 2019 29398-772
Reeds betrokken bij het algemeen overleg CBR op 11 december 2019.

Agendapunt:

Stand van zaken rond medische rijgeschiktheid en de AMvB
administratieve verlenging

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 december 2019
Stand van zaken rond medische rijgeschiktheid en de algemene maatregel van
bestuur (AMvB) administratieve verlenging - 29398-771
Reeds betrokken bij het algemeen overleg CBR op 11 december 2019.

Agendapunt:

Maandrapportage CBR november 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 december 2019
Maandrapportage CBR november 2019 - 29398-773
Reeds betrokken bij het algemeen overleg CBR op 11 december 2019.

Besluit:

7

30.

Agendapunt:

Reactie op het amendement van het lid Remco Dijkstra over meer
landelijke data over verkeersveiligheidsrisico's

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 3 december 2019
Reactie op het amendement van het lid Remco Dijkstra over meer landelijke
data over verkeersveiligheidsrisico's - 35300-XII-82
Reeds betrokken bij de stemmingen op 3 december 2019 over de
begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het
jaar 2020.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over rapporten ILT en RIVM over
GenX

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer
- 4 december 2019
Beantwoording vragen commissie over de rapporten van de ILT en het RIVM
over GenX - 28089-152
Reeds betrokken bij het VSO Rapporten ILT en RIVM over GenX (28 089, nr.
148) en Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en
baggerspecie (28 089, nr.149) op 12 december 2019.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het tijdelijk handelingskader
voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer
- 4 december 2019
Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken tijdelijk
handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie 28089-153
Reeds betrokken bij het VSO Rapporten ILT en RIVM over GenX (28 089, nr.
148) en Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en
baggerspecie (28 089, nr.149) op 12 december 2019.

Besluit:

33.

34.

35.

Agendapunt:

Voortgang van de totstandkoming van het Mobiliteitsfonds

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 2 december 2019
Voortgang van de totstandkoming van het Mobiliteitsfonds - 35300-A-66
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Mobiliteitsfonds.

Agendapunt:

Stand van zaken tot het schip Sea-Watch 3

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 5 december 2019
Stand van zaken met betrekking tot het schip Sea-Watch 3 - 31409-266
Reeds betrokken bij het VAO Maritiem op 11 december 2019.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Milieuraad 19 december 2019

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer
- 5 december 2019
Geannoteerde agenda Milieuraad 19 december 2019 - 21501-08-794
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg Milieuraad op 10 december 2019.
EZK, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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36.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de initiatiefnota van het lid
Kröger: Luchtvaart op de rails

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger (GroenLinks) - 6
december 2019
Beantwoording vragen commissie over de initiatiefnota van het lid Kröger:
Luchtvaart op de rails - 35266-4
Reeds betrokken bij het notaoverleg Initiatiefnota van het lid Kröger:
Luchtvaart op de rails op 16 december 2019.

Besluit:

37.

Agendapunt:

Nota van Antwoord ingediende zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit
Lelystad

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 2 juli 2019
Nota van Antwoord ingediende zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad
- 31936-643
Reeds betrokken bij de inbreng feitelijke vragen Nota van Antwoord ingediende
zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad op 21 augustus 2019.

Besluit:

Overzichten activiteiten op IenW-gebied
38.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissieactiviteiten
17-12-2019 13.30 - 13.45 Petitie Aandacht voor verkeersmentaliteit
18-12-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid NB tot nader
order uitgesteld
16-01-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving
22-01-2020 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Mobiliteitsfonds*
29-01-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Vliegen boven conflictgebieden
30-01-2020 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
12-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
13-02-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor*
18-02-2020 13.30 - 13.45 Petitie Veiligheidssituatie grondafhandeling op
Schiphol
19-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg PFAS
20-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
27-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele EU-Raad
Maritieme zaken 10-11 maart 2020*
03-03-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2020
25-03-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
26-03-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart
07-04-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 21
- 22 april 2020*
15-04-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verduurzaming luchtvaart
16-04-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie
23-04-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
13-05-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
14-05-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Maritiem
27-05-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 4 juni 2020*
28-05-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
10-06-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 22 juni 2020*
17-06-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
18-06-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water
18-06-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
25-06-2020 12.30 - 17.30 Algemeen overleg MIRT
*Ten behoeve van deze activiteit is/zal een
stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor
gebruik door fracties.
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39.

Agendapunt:
Noot:

Nog te plannen plenaire activiteiten
Debatten
16. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister IW)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van
27 november 2018
54. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister IW,
minister JV)
Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van
werkzaamheden van 18 april 2019
70. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 29 mei 2019
Dertigledendebatten
18. 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
22. 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
29. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in
geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister IW, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden 12 februari 2019
32. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister IW, minister
VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de
regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
59. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het
drinkwater (minister IW, minister LNV)
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden 25 juni 2019
74. 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
79. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport
(minister IW)
Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4
december 2019
Ntb. Dertigledendebat over de hoorzitting inzake de implicaties van de PAS
uitspraak voor de 7 MIRT projecten
Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17
december 2019
NB: Het lid Laçin (SP) heeft het dertigledendebat over de uitstoot van lachgas
door het bedrijf Chemelot afgevoerd van de agenda.
VAO's/VSO's
VAO Externe veiligheid

40.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering
(niet zijnde begrotingswetten)
1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134(R1972)
Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader
wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng
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verzonden ten behoeve van een wetsverslag
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-112017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag
verzonden
3. Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op
10-04-2019, 35188
Op 11-09-2019 aangemeld voor plenaire behandeling NB: de Europese
commissie voert in dit kader een ingebrekestellingsprocedure tegen Nederland
4. Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen
wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211
Op 02-10-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
5. Wijziging Scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering loodsplicht,
05-07-2019, 35248
Op 06-11-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
6. Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen, ingediend op
30-08-2019, 35267
Op 11-12-2019 heeft de Kamer de nota naar aanleiding van het verslag
ontvangen
7. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen
i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019,
35293
Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag
verzonden
8. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag
verzonden

Rondvraag
41.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Schonis (D66) om in januari een algemeen overleg
Medische keuringen te voeren

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A.J. Schonis (D66)
- 13 december 2019
Voorstel van het lid Schonis (D66) om in januari een algemeen overleg
Medische keuringen te voeren - 2019Z25174
Conform voorstel.

Besluit:

42.

Agendapunt:

Voorstel Schonis (D66) uitnodigen EU-commissaris Valean voor
gesprek

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A.J. Schonis (D66)
- 17 december 2019
Voorstel Schonis (D66) uitnodigen EU-commissaris Valean voor gesprek 2019Z25428
De commissie wil graag in gesprek met Eurocommissaris Valean. In afstemming
met haar zal worden bezien welke locatie passend is voor het gesprek.

Besluit:

43.

Agendapunt:

Voorstel Kröger (GL) en Paternotte (D66) adviesaanvraag anticiperend
handhaven Schiphol

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger
(GroenLinks) - 17 december 2019
Voorstel Kröger (GL) en Paternotte (D66) adviesaanvraag anticiperend
handhaven Schiphol - 2019Z25485
Conform voorstel.

Besluit:
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44.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Laçin (SP) om de minister te verzoeken om
schriftelijk te reageren hoe de motie van het lid Laçin c.s. over uiterlijk
op 1 juli 2020 een landelijk verbod op het varend ontgassen
(Kamerstuk 31409, nr. 263) zal worden uitgevoerd.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C. Laçin (SP) - 18
december 2019
Voorstel van het lid Laçin (SP) om de minister te verzoeken om schriftelijk te
reageren hoe de motie van het lid Laçin c.s. over uiterlijk op 1 juli 2020 een
landelijk verbod op het varend ontgassen (Kamerstuk 31409, nr. 263) zal
worden uitgevoerd. - 2019Z25647
Conform voorstel.

Besluit:

45.

Agendapunt:

Voorstel lid Remco Dijkstra (VVD) de minister van JenV te verzoeken
om de Kamer te informeren over wanneer wetsvoorstellen met
betrekking tot verkeersveiligheid naar de Kamer worden verzonden.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra
(VVD) - 18 december 2019
Voorstel lid Remco Dijkstra (VVD) de minister van JenV te verzoeken om de
Kamer te informeren over wanneer wetsvoorstellen met betrekking tot
verkeersveiligheid naar de Kamer worden verzonden. - 2019Z25698
Conform voorstel.

Besluit:

Griffier:

M.Y. Israel

Activiteitnummer:

2019A00987
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