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Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-RvW vaste commissie voor
Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 februari 2021

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, J. Rijkers - 17
februari 2022
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie
voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 februari 2022 - 2021Z23098
De op het overzicht vermelde verzoeken die hieronder als apart punt worden
vermeld, zijn door een meerderheid van de commissie gesteund.

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, H. van
der Molen (CDA) - 23 februari 2022
Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) de bewindspersonen van IenW tijdig
voor het commissiedebat Leefomgeving op 7 april 2022 een brief te sturen met
de stand van zaken van de situatie rondom de grondstort in de Maasplas, de
risico’s van deze stortingen, de status van het overleg en de afspraken die
Rijkswaterstaat hierover wil maken. - 2022Z03431
Conform voorstel.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, E.M.
van Esch (PvdD) - 23 februari 2022
Verzoek van de leden Van Esch (PvdD) en Bouchallikh (GroenLinks) de
staatssecretaris van IenW om het onderzoek van EY-Parthenon naar een
statiegeldsysteem in de supermarkt en nabij de supermarkt - waarop de
conclusies in het ‘Plan van aanpak toekomstbestendig statiegeldsysteem voor
metalen drankverpakkingen’ van het Afvalfonds zijn gebaseerd - naar de Kamer
te sturen vóórdat het rondetafelgesprek over het statiegeldsysteem voor blikjes
plaatsvindt. Indien delen van het onderzoek niet openbaar mogen worden, kan
dit worden zwartgelakt. - 2022Z03432
Conform voorstel.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, D.A.N.
Koerhuis (VVD) - 23 februari 2022
Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om voor het meireces een commissiedebat
regionale luchtvaart te voeren. - 2022Z03434
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

3.

Agendapunt:

Uitnodiging Vereniging Treinreizigers Vervoer voor een werkbezoek op
maandag 7 maart 2022 aan de regio Limburg/Zuidoost-Brabant over
het spoor Antwerpen–Hamont–Weert

Zaak:

Brief derden - Vereniging Treinreizigers Vervoer (vTv) te Hamont-Achel - 27
januari 2022
Uitnodiging vTv voor werkbezoek aan regio Limburg/Zuidoost-Brabant m.b.t.
spoordossier Antwerpen–Hamont–Weert d.d. 7 maart 2022 - 2022Z01624
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Reactie Landschap Overijssel, mede namens een aantal organisaties,
inzake Noordtak Betuwelijn en uitnodiging voor werkbezoek

Zaak:

Brief derden - Landschap Overijssel te Dalfsen - 30 januari 2022
Reactie Landschap Overijssel, mede namens meerdere organisaties, m.b.t.
Noordtak Betuwelijn en tevens uitnodiging voor werkbezoek - 2022Z01605
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Reactie Gemeente Heerde en meerdere gemeenten m.b.t. vliegroutes
en opening Lelystad Airport en uitnodiging voor werkbezoek

Zaak:

Brief derden - Gemeente Heerde te Heerde - 7 februari 2022
Reactie Gemeente Heerde en meerdere gemeenten m.b.t. vliegroutes en
opening Lelystad Airport en uitnodiging voor werkbezoek - 2022Z02236
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

6.

Agendapunt:

Aanbod voor een technische briefing door Nederlandse onderzoekers
over het IPCC-beoordelingsrapport over klimaatveranderingen op
donderdag 17 maart 2022 van 14.00 - 15.00 uur

Zaak:

Brief derden - Wageningen University & Research (WUR) te Wageningen - 11
februari 2022
Reactie WUR m.b.t. IPCC-beoordelingsrapport over klimaatveranderingen 2022Z03058
De commissie gaat niet in op het aanbod.
EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):

Wet- en regelgeving
7.

Agendapunt:

Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand voor een
vuurwerkverbod voor consumenten

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 5 februari
2020
Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet
milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de
invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten - 35386
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 maart 2022.
Uiterlijk 3 maart 2022 wordt een wetgevingsrapport verspreid voor gebruik
door fracties.
J&V

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):
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8.

Agendapunt:

Initiatiefwetsvoorstel van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot
wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het
volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L. Bromet (GroenLinks) - 21 oktober
2020
Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de
Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van
de waterschapsbesturen - 35608
Belanghebbende partijen, zoals de Unie van Waterschappen, Kamer van
Koophandel, het Interprovinciaal Overleg, VNO-NCW en de agrarische sector
verzoeken om voor 10 maart 2022 te reageren op de nota naar aanleiding van
het verslag en de nota van wijziging.
Na 10 maart 2022 aanmelden voor plenaire behandeling.
BiZa

Besluit:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

9.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, L. Bromet
(GroenLinks) - 21 februari 2022
Nota naar aanleiding van het verslag - 35608-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa
Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, L. Bromet (GroenLinks) - 21 februari
2022
Nota van wijziging - 35608-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over de ontwerpregeling specifieke
uitkeringen lokale en regionale MIRT-projecten en MIRTprojectpakketten

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 8
februari 2022
Antwoorden op vragen commissie over de ontwerpregeling specifieke
uitkeringen lokale en regionale MIRT-projecten en MIRT–projectpakketten
(Kamerstuk 32925-A-17) - 35925-A-27
Voor kennisgeving aangenomen.
Deze regeling treedt in beginsel in werking per 1 april 2022.

Besluit:
Noot:
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 10
december 2021
Ontwerpregeling specifieke uitkeringen lokale en regionale MIRT-projecten en
MIRT–projectpakketten - 35925-A-17
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg Ontwerpregeling specifieke
uitkeringen lokale en regionale MIRT-projecten en MIRT-projectpakketten op 12
januari 2022.
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10.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over de vaststelling Regeling
groenprojecten 2022

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 1 februari 2022
Antwoorden op vragen commissie over de vaststelling Regeling groenprojecten
2022 (Kamerstuk 30196-774) - 30196-781
Aanmelden voor plenaire behandeling (tweeminutendebat) met als eerste
spreker het lid Van Esch (PvdD).

Besluit:

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 1 december 2021
Vaststelling Regeling groenprojecten 2022 - 30196-774
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg Vaststelling Regeling groenprojecten
2022 op 11 januari 2022.
FIN

Agendapunt:

Voorhang Verzamelbesluit wijziging bestaande UPV's

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 17 februari 2022
Voorlegging Verzamelbesluit wijziging bestaande UPV's - 35267-29
Voor kennisgeving aangenomen.
Het ontwerpbesluit wijzigt het Besluit beheer autowrakken en het Besluit
beheer autobanden en trekt het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008 in.
Hiermee worden de bestaande UPV’s (uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid) in lijn gebracht met de algemene regels voor
UPV-systemen uit de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen. Deze wijzigingen en
intrekking in het ontwerp-Verzamelbesluit zijn met name wetstechnisch van
aard en voorkomen een samenloop van bepalingen.
De voorlegging van dit ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk
voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 21.6, vierde lid, van de Wet
milieubeheer), en biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot en met 4 weken na
bekendmaking in de Staatscourant (d.d. 16 februari 2022) 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 januari 2023.

Besluit:

11.

Besluit:
Noot:

12.

Agendapunt:

Wijzigingen van het Internationaal Verdrag inzake de beperking van
schadelijke aangroeiwerende verfsystemen op schepen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 3 februari
2022
Wijzigingen van het Internationaal Verdrag inzake de beperking van schadelijke
aangroeiwerende verfsystemen op schepen, 2001; Londen, 17 juni 2021 30952-404
Voor kennisgeving aangenomen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de
Kamer gemeld. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f
van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring
van de Staten-Generaal.
BuZa

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
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Algemeen
13.

Agendapunt:

Incidentele suppletoire begroting inzake incidentele tegemoetkoming
vuurwerkbranche

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 17
februari 2022
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake
incidentele tegemoetkoming vuurwerkbranche) - 36038
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 8 maart
2022.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

14.

15.

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 17
februari 2022
Specifieke tegemoetkoming van de vuurwerksector - 28684-691
Betrekken bij de verdere behandeling van deze incidentele suppletoire
begroting (Kamerstuk 36038)

Agendapunt:

Toelichting op budgettaire mutaties IenW in decemberbrief 2021

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 31
januari 2022
Toelichting op budgettaire mutaties IenW in decemberbrief 2021 - 35925-XII75
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 23 juni 2022.

Agendapunt:

Conversie ILT van Agentschap naar Dienst

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 10
februari 2022
Conversie ILT van Agentschap naar Dienst - 30873-5
Agenderen voor het commissiedebat Toezicht en handhaving op 9 maart 2022.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

Infrastructuur en mobiliteit
16.

Agendapunt:

Stand van zaken A73 tunnels en Heinenoordtunnel

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 7
februari 2022
Stand van zaken A73 tunnels en Heinenoordtunnel - 29296-43
Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 11 april 2022.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en
spoorwegen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 8
februari 2022
Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen 32252-65
Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 11 april 2022.

Besluit:
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18.

Agendapunt:

Maandrapportage ‘corona-inhaalslag examens‘ CBR

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 3
februari 2022
Maandrapportage ‘corona-inhaalslag examens‘ CBR - 29398-983
Agenderen voor het commissiedebat Verkeersveiligheid op 20 april 2022.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Verkeersveiligheid van
2 december 2021, over het handhavingsperspectief voor Lichte
Elektrische Voertuigen (LEV)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 18
februari 2022
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Verkeersveiligheid van 2
december 2021, over het handhavingsperspectief voor Lichte Elektrische
Voertuigen (LEV) - 29398-985
Agenderen voor het commissiedebat Verkeersveiligheid op 20 april 2022.
J&V

Besluit:
Volgcommissie(s):

20.

21.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens de commissiedebatten Maritiem van 2 juni
en 24 november 2021, over asbest aan boord van zeeschepen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 11
februari 2022
Toezegging gedaan tijdens de commissiedebatten van 2 juni en 24 november
2021, over asbest aan boord van zeeschepen - 31409-345
Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Maritiem.

Agendapunt:

Ladingresten van containerschip MSC Zoë

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 14
februari 2022
Ladingresten van containerschip MSC Zoe - 29684-223
Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Maritiem.
LNV

Agendapunt:

Uitkomst inspectie vuurtoren Noorderhoofd Westkapelle

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 4
februari 2022
Uitkomst inspectie vuurtoren Noorderhoofd Westkapelle - 35925-XII-77
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Afschaling dienstregeling NS

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 2 februari 2022
Afschaling dienstregeling NS - 29984-969
De staatssecretaris verzoeken om een brief te sturen over de verwachtingen ten
opzichte van de dienstregeling, nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, het
thuiswerkadvies is veranderd en het woon- en werkverkeer toeneemt.

Besluit:

22.

23.

Besluit:
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24.

Agendapunt:

Onderzoek over de effecten van het fit for 55-pakket voor de luchtvaart

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 17
februari 2022
Onderzoek over de effecten van het fit for 55-pakket voor de luchtvaart 31936-906
Agenderen voor het commissiedebat Verduurzaming luchtvaart op 16 juni 2022.
EU

Agendapunt:

Masterplan en Roadmap Elektrisch Vliegen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 18
februari 2022
Masterplan en Roadmap Elektrisch Vliegen - 31936-911
Agenderen voor het commissiedebat Verduurzaming luchtvaart op 16 juni 2022.

Agendapunt:

Second opinion factsheet toekomst verduurzaming luchtvaart

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 17
februari 2022
Second opinion factsheet toekomst verduurzaming luchtvaart - 31936-907
Agenderen voor het commissiedebat Verduurzaming luchtvaart op 16 juni 2022.
De commissie gaat in op het aanbod van de auteurs van de second opinion om
een technische briefing te verzorgen.
Betrekken bij de uitwerking van een vervolgvoorstel door de
voorbereidingsgroep Verduurzaming luchtvaart.

Besluit:

25.

26.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

27.

28.

29.

Agendapunt:

Extra stappen toezicht ILT veilige vliegroutes

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 17
februari 2022
Extra stappen toezicht ILT veilige vliegroutes - 24804-191
Agenderen voor het commissiedebat Vliegveiligheid op 15 september 2022.

Agendapunt:

Zesde voortgangsrapportage veiligheid Schiphol

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 17
februari 2022
Zesde voortgangsrapportage veiligheid Schiphol - 29665-419
Agenderen voor het commissiedebat Vliegveiligheid op 15 september 2022.

Agendapunt:

Voorstel informeren proces natuurvergunning

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 18
februari 2022
Voorstel informeren proces natuurvergunning - 2022Z03185
Agenderen voor het commissiedebat Luchtvaart op 24 februari 2022.
LNV

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Water en milieu
30.

Agendapunt:

Quickscan naar de mogelijkheden tot bredere optimalisatie van
ketensamenwerking en het voorkomen van weglekeffecten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 7 februari 2022
Quickscan naar de mogelijkheden tot bredere optimalisatie van
ketensamenwerking en het voorkomen van weglekeffecten - 35267-28
Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Circulaire economie.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van Metalen Verpakkingen
Nederland (MVN) inzake drankblikjes met statiegeld

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 2 februari 2022
Reactie op verzoek commissie over de brief van Metalen Verpakkingen
Nederland (MVN) inzake drankblikjes met statiegeld - 30872-272
Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Circulaire economie.

Besluit:

32.

Agendapunt:

PBL Voortgangsbericht 2022 en Rode Draden Notitie van het
Versnellingshuis Nederland Circulair!

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 1 februari 2022
PBL Voortgangsbericht 2022 en Rode Draden Notitie van het Versnellingshuis
Nederland Circulair! - 32852-176
Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Circulaire economie.
Het commissiedebat Circulaire economie, indien mogelijk, inplannen voor het
meireces 2022.

Besluit:
Besluit:

33.

Agendapunt:

Verbreding scope beleidsdoorlichting Geluid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 10 februari 2022
Verbreding scope beleidsdoorlichting Geluid - 32861-74
Agenderen voor het commissiedebat Leefomgeving op 7 april 2022.

Besluit:

34.

Agendapunt:

Beantwoording commissievragen over lozingen in zee van schepen die
betrokken zijn bij de bevoorrading van Tata Steel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 16 februari 2022
Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Externe veiligheid
van 26 januari 2022, over lozing van afval in zee en in de haven van schepen
die betrokken zijn bij de bevoorrading van Tata Steel - 2022Z02891
Betrekken bij het nog te plannen tweeminutendebat Externe veiligheid.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Uitstel beantwoording feitelijke vragen over de Beleidsdoorlichting
artikel 21 onderdeel stalsystemen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 2 februari 2022
Uitstel beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting artikel 21
onderdeel stalsystemen - 32861-73
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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36.

Agendapunt:

Beantwoording feitelijke vragen over het Advies Gezondheidsraad over
ultrafijn stof

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 17 februari 2022
Beantwoording vragen commissie over het Advies Gezondheidsraad over
ultrafijn stof - 30175-395
Agenderen voor het commissiedebat Leefomgeving op 7 april 2022.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van
Weyenberg - 15 september 2021
Advies Gezondheidsraad over ultrafijn stof - 30175-378
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Leefomgeving op 7 april 2022.

Europa
37.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen Infrastructuur en Waterstaat

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, J. Rijkers - 2 februari 2022
Lijst met EU-voorstellen Infrastructuur en Waterstaat - 2022Z01719
Ter informatie.

Besluit:
Noot:

Raadpleging: Kwik – herziening van de EU-wetgeving.
38.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling actieplan grensoverschrijdend en
langeafstandspersonenvervoer per spoor

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 11 februari
2022
Fiche: Mededeling actieplan grensoverschrijdend en
langeafstandspersonenvervoer per spoor - 2022Z02669
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 21 maart 2022, waarvan de beantwoording kan worden
geagendeerd voor het commissiedebat Transportraad op 19 mei 2022.
Tijdens de procedurevergadering van 2 december 2020 heeft de commissie
IenW het EU-Spoorlijninitiatief 2021, inclusief de herziening van de verordening
inzake corridors voor het goederenvervoer en maatregelen om het
personenvervoer per spoor te stimuleren uit het pakket Duurzame en slimme
mobiliteit prioritair verklaard. Deze prioriteit komt (deels) terug in dit EUvoorstel.
Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Internationaal spoor.
EU

Besluit:

Noot:

Besluit:
Volgcommissie(s):

39.

Agendapunt:

Fiche: Verordening trans-Europese transportnetwerken (TEN-T) en
mededeling verlenging van TEN-T netwerk naar naburige derde landen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra – 11-2-2022
Fiche: Verordening trans-Europese transportnetwerken (TEN-T) en mededeling
verlenging van TEN-T netwerk naar naburige derde landen - 2022Z02671
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 21 maart 2022, waarvan de beantwoording kan worden
geagendeerd voor het commissiedebat Transportraad op 19 mei 2022.
Tijdens de procedurevergadering van 2 december 2020 heeft de commissie
IenW het EU-Spoorlijninitiatief 2021, inclusief de herziening van de verordening
inzake corridors voor het goederenvervoer en maatregelen om het
personenvervoer per spoor te stimuleren uit het pakket Duurzame en slimme
mobiliteit prioritair verklaard. Deze prioriteit komt (deels) terug in dit EUvoorstel.
Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Internationaal spoor.
EU

Besluit:

Noot:

Besluit:
Volgcommissie(s):
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40.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling EU-Kader voor Stedelijke Mobiliteit

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 11 februari
2022
Fiche: Mededeling EU-Kader voor Stedelijke Mobiliteit - 2022Z02670
Agenderen voor het commissiedebat Transportraad op 19 mei 2022.
EU

Agendapunt:

Fiche: Herziening Richtlijn Intelligente Transport Systemen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 11 februari
2022
Fiche: Herziening Richtlijn Intelligente Transport Systemen - 2022Z02672
Agenderen voor het commissiedebat Transportraad op 19 mei 2022.
EU

Besluit:

41.

Besluit:
Volgcommissie(s):

42.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg Informele Transportraad d.d. 21-22 februari
2022

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 15
februari 2022
Antwoorden op vragen commissie over de informele Transportraad d.d. 21-22
februari 2022 - 21501-33-917
Agenderen voor het commissiedebat Transportraad op 19 mei 2022.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 24
januari 2022
Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van transportministers 21-22
februari 2022 te Parijs - 21501-33-913
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg Informele Transportraad op 8
februari 2022.
EU

Agendapunt:

Impact analyse FF55 maritieme sector

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 18
februari 2022
Impact analyse FF55 maritieme sector - 31409-346
Agenderen voor het commissiedebat Transportraad op 19 mei 2022.
Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Maritiem.
EZK

Agendapunt:

Verslag Informele Milieuraad op 20 en 21 januari 2022

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 3 februari 2022
Verslag informele bijeenkomst klimaat- en milieuministers op 20 en 21 januari
2022 te Amiens, Frankrijk - 21501-08-849
Agenderen voor het commissiedebat Milieuraad op 8 maart 2022.
LNV, EU

Besluit:

43.

Besluit:
Besluit:

44.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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45.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 28 januari
2022
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2021 - 21109253
Ter informatie.
De minister van Buitenlandse Zaken geeft periodiek een overzicht van de stand
van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en
regelgeving; onderhavig overzicht loopt tot het einde van het vierde kwartaal
van 2021. Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn er dit
kwartaal geen nieuwe ingebrekestellingen wegens te late implementatie van
richtlijnen van de Europese Commissie ontvangen.
BiZa, EZK, FIN, I&W, J&V

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
46.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Provincie Overijssel
m.b.t. laagvliegroute Lemelerveld - Zwolle

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 17
februari 2022
Reactie op verzoek commissie over de brief van de Provincie Overijssel m.b.t.
laagvliegroute Lemelerveld - Zwolle - 31936-908
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Luchtvaart op 24 februari 2022.

Besluit:

47.

48.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de verwachte planning van de
opening van Lelystad Airport

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 17
februari 2022
Reactie op verzoek commissie over de verwachte planning van de opening van
Lelystad Airport - 31936-910
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Luchtvaart op 24 februari 2022.

Agendapunt:

Reactie op brieven van bewonersorganisaties over luchtvaart

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 17
februari 2022
Reactie op brieven van bewonersorganisaties over luchtvaart - 31936-909
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Luchtvaart op 24 februari 2022.

Besluit:

49.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie op de brief van de Alliantie Tegen
Uitbreiding MAA m.b.t. werkwijzer luchtvaart specifieke MKBA's

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 2
februari 2022
Reactie op verzoek commissie over de brief van de Alliantie Tegen Uitbreiding
MAA m.b.t. werkwijzer luchtvaart specifieke MKBA's - 31936-905
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Luchtvaart op 24 februari 2022.

Besluit:

11

50.

Agendapunt:

Handhavingsrapportages 2021 van Rotterdam The Hague Airport,
Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 3
februari 2022
Handhavingsrapportages 2021 van Rotterdam The Hague Airport (RTHA),
Maastricht Aachen Airport (MAA) en Lelystad Airport (LA) - 31936-904
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Luchtvaart op 24 februari 2022.

Besluit:

51.

Agendapunt:

Reactie op de gewijzigde motie van de leden De Hoop en Van der Graaf
over het zo spoedig mogelijk sluiten van een bestuursakkoord
toegankelijkheid ov

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 8 februari 2022
Reactie op de gewijzigde motie van de leden De Hoop en Van der Graaf over
het zo spoedig mogelijk sluiten van een bestuursakkoord toegankelijkheid ov 29984-972
Reeds betrokken bij de stemmingen op 8 februari 2022.

Besluit:

52.

Agendapunt:

Appreciatie motie Bouchallikh c.s. over het zo veel mogelijk beperken
van de inkoop van pfas-houdende producten door het Rijk

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 4 februari 2022
Appreciatie van de motie van het lid Bouchallikh c.s. over het zo veel mogelijk
beperken van de inkoop van pfas-houdende producten door het Rijk
(Kamerstuk 28089-201) - 28089-214
Reeds betrokken bij de stemmingen op 8 februari 2022.

Besluit:

53.

Agendapunt:

Planning aanpak van de ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
met betrekking tot circulaire economie, klimaatadaptatie en een
gezonde leefomgeving

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 11
februari 2022
Proces en aanpak uitwerking coalitieakkoord op het terrein van het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat - 35925-XII-78
Reeds betrokken bij het commissiedebat Hoofdlijnendebat Infrastructuur en
Waterstaat op 16 februari 2022.

Besluit:

Overzichten activiteiten op IenW-gebied
54.

Agendapunt:

Kennisagenda 2021-2022
- Integraal bereikbaarheidsbeleid (reactie op commissiebrief ontvangen 15-1221; voorstel voor behandeling van deze reactie staat op deze agenda)
- Verduurzaming luchtvaart (voorbereidingsgroep werkt aan een
vervolgvoorstel)
- Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur
(rondetafelgesprek staat gepland op 30-03-22)
- Luchtkwaliteit (voorstel voor vervolg in voorbereiding)
- Circulaire economie (voorstel technische briefing staat op deze agenda)
- Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
- Grote projecten:
1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Van
Ginneken (D66));
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3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (commissie voor de Rijksuitgaven is
verzocht advies uit te brengen over voorgenomen beëindiging van de
grootprojectstatus).
- Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen
14-07-21); EU-productbeleid (verwacht Q1 2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021
(verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21);
Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2-emissienormen zware
bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3
2022)
55.

Agendapunt:
Noot:

Commissieactiviteiten tot aan het meireces
24-02-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart
08-03-2022 13.15 - 13.35 Petitie Aanbieding Vuurwerkmanifest door het
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, de Dierenbescherming en Stichting
Dierenlot
08-03-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Milieuraad op 17 maart 2022*
09-03-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
09-03-2022 17.00 - 20.00 Commissiedebat Toezicht en handhaving*
10-03-2022 10.00 - 11.00 Technische briefing over statiegeldsysteem voor
blik door st. Afvalfonds Verpakkingen, CBL en FNLI
10-03-2022 11.30 - 14.30 Rondetafelgesprek Plan van aanpak
statiegeldsysteem voor blikjes
14-03-2022 13.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Wet vrachtwagenheffing
15-03-2022 13.15 - 13.35 Petitie 'Maas in de Wet' van Maas Cleanup, een
beweging van bedrijven, (natuur)organisaties en burgers
22-03-2022 13.15 - 13.35 Petitie Dorpsraad Rijsenhout biedt rapport
'Rijsenhout in vrije val' (reservering Parallelle Kaagbaan) aan
23-03-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
30-03-2022 10.00 - 14.00 Rondetafelgesprek Achterstallig onderhoud
infrastructuur
31-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Duurzaam vervoer*
01-04-2022 09.00 - 12.00 Werkbezoek Rijkswaterstaat over Instandhouding
infrastructuur
06-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
07-04-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Leefomgeving
11-04-2022 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
19-04-2022 13.15 - 13.35 Petitie "Strengere controle senioren in verkeer" en
"Pas de CBR-keuring voor hoogbejaarden aan: jaarlijks een verplichte rijtest"
20-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
20-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Verkeersveiligheid
*Ten behoeve van deze activiteit zal een
stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor
gebruik door fracties.

56.

Agendapunt:

Ongeplande commissiedebatten
Commissiedebat Nucleaire veiligheid (2 brieven)
Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (5 brieven)
Commissiedebat Water (5 brieven)
Commissiedebat Circulaire economie (4 brieven)
Commissiedebat Maritiem (1 brief)

57.

Agendapunt:

Ongeplande plenaire debatten
Tweeminutendebatten
- Verkeersveiligheid. Aangevraagd door het lid Hagen (D66)
- Wadden. Aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot (D66)
- Externe veiligheid. Aangevraagd door het lid Kröger (GL)
- Hoofdlijnendebat Infrastructuur en Waterstaat. Aangevraagd door het lid
Koerhuis (VVD)
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58.

Agendapunt:

Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd
begrotingswetten)
1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-11, 33134-(R1972)
Er is een stand-van-zaken-brief verzocht op 02-02-22. Zodra deze is
ontvangen zal plenaire behandeling worden vervolgd in samenhang met
wetsvoorstel 34836.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-17,
34836
Er is een stand-van-zaken-brief verzocht op 02-02-22. Zodra deze is
ontvangen zal plenaire behandeling worden vervolgd in samenhang met
wetsvoorstel 33134-(R1972).
3. Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering
van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-20, 35386
Zie deze agenda.
4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-20, 35396
De plenaire behandeling zal worden voortgezet (besluit 02-02-22).
5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar
uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-20, 35519
Op 02-02-22 is verzocht de nota naar aanleiding van het verslag naar de
Kamer te sturen. De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-09-21.
6. Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake
democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-20, 35608
De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-11-21.
7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-21, 35756
Op 02-02-22 is verzocht de nota naar aanleiding van het verslag naar de
Kamer te sturen. De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 01-11-21.
8. Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910
Het wetgevingsoverleg is gepland op 14-03-22.

Overig (openbaar)
Geen agendapunten
Rondvraag
59.

Agendapunt:

Voorstel van de voorbereidingsgroep Circulaire economie voor een
technische briefing door de Universiteit Utrecht over uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid op 14 april van 10.00 tot 11.00 uur

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 16 februari 2022
Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep Circulaire economie voor een
technische briefing over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 2022Z02908
Conform voorstel. De leden Hagen (D66), Agnes Mulder (CDA), De Hoop
(PvdA), Bouchallikh (GroenLinks) en Van Esch (PvdD) melden zich aan voor
deelname.
De voorbereidingsgroep Circulaire economie bestaat uit de leden Hagen (D66),
Bouchallikh (GroenLinks) en Van Esch (PvdD).

Besluit:

Noot:
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60.

Agendapunt:

Voorstel van de voorbereidingsgroep Integraal bereikbaarheidsbeleid
voor grotere betrokkenheid Kamer bij brede afweging
bereikbaarheidsopgaven

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 17 februari 2022
Stafnotitie – Voorstel van de voorbereidingsgroep Integraal
bereikbaarheidsbeleid voor grotere betrokkenheid Kamer bij
bereikbaarheidsopgaven - 2022Z03084
De commissie stemt in met de in de stafnotitie opgenomen voorstellen:
instemmen met het aanbod voor een strategisch gesprek met de minister en de
staatssecretaris over bereikbaarheidsopgaven, indien mogelijk voorafgaand aan
het notaoverleg MIRT van 11 april 2022; en een beleidsbrief vragen over de
beoogde invulling van het Coalitieakkoord voor afweging tussen de
bereikbaarheidsopgaven, ter voorbereiding op het gesprek.
De voorbereidingsgroep bestaat uit de leden Minhas (VVD), Van Ginneken
(D66) en De Hoop (PvdA).

Besluit:

Noot:

Zaak:

Besluit:

61.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Minhas (VVD) om een tijdlijn te verzoeken met de
verwachte behandeling in Brussel van de verordeningen en richtlijnen
uit het Fit for 55-pakket op IenW-gebied

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.B. Minhas (VVD) 23 februari 2022
Verzoek van het lid Minhas (VVD) om een tijdlijn met de verwachte behandeling
in Brussel van de verordeningen en richtlijnen uit het Fit for 55-pakket op
IenW-gebied - 2022Z03481
Conform voorstel.
EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):

62.

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 15
december 2021
Reactie op verzoek commissie om beter en structureler te worden betrokken bij
de brede afweging tussen bereikbaarheids- en mobiliteitsopgaven - 35925-A-26
Reeds geagendeerd voor het notaoverleg MIRT op 11 april 2022.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Minhas (VVD) om een planningsbrief op hoofdlijnen
te verzoeken ten aanzien van de IenW-onderwerpen in het
coalitieakkoord

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.B. Minhas (VVD) 23 februari 2022
Voorstel van het lid Minhas (VVD) om een planningsbrief op hoofdlijnen te
verzoeken ten aanzien van de IenW-onderwerpen in het coalitieakkoord 2022Z03506
Conform voorstel.

Besluit:

Overig (besloten)
63.

Agendapunt:

De leden Van Esch (PvdD), Bouchallikh (GroenLinks), Hagen (D66) en
De Hoop (PvdA) stellen, gelet op de ruimte die in het programma is
ontstaan, voor om voor het rondetafelgesprek over het Plan van aanpak
voor een statiegeldsysteem voor blikjes MVN en de NVRD uit te nodigen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M. van Esch
(PvdD) - 22 februari 2022
Voorstel van de leden Van Esch (PvdD), Bouchallikh (GroenLinks), Hagen (D66)
en De Hoop (PvdA) tot wijziging van het programma voor het rondetafelgesprek
Plan van aanpak voor statiegeldsysteem voor blikjes - 2022Z03347
Conform voorstel.

Besluit:
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64.

Agendapunt:

Werkwijzeafspraken commissie Infrastructuur en Waterstaat

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 7 april 2021
Stafnotitie - Specifieke werkwijze commissie Infrastructuur en Waterstaat 2021Z05433
Ter informatie.
• Bijgaand treft u de werkwijzeafspraken aan zoals die -specifiek voor en door
uw commissie- zijn vastgelegd laatstelijk op 14 april 2021. Deels vormen de
afspraken een verbijzondering van de regels voor commissies zoals die in
het Reglement van Orde zijn opgenomen en deels een nadere uitwerking of
toelichting van die regels.
• De specifieke werkwijze zal voor een volgende procedurevergadering
opnieuw worden geagendeerd met enkele voorstellen tot aanpassing.

Besluit:
Noot:

65.

Agendapunt:

Stafnotitie Groslijst kennisagenda 2022

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 17 februari 2022
Stafnotitie - Kennisagenda commissie Infrastructuur en Waterstaat 2022 groslijst voorstellen - 2022Z03048
Uit de groslijst is de onderstaande selectie gemaakt van thema's die worden
opgenomen in de kennisagenda 2022.

Besluit:

1. Integraal bereikbaarheidsbeleid (voorbereidingsgroep: de leden Minhas
(VVD), De Hoop (PvdA) en Van Ginneken (D66))
2. Instandhouding infrastructuur, inclusief circulaire toepassingen
(voorbereidingsgroep: de leden Stoffer (SGP), Van der Molen (CDA) en
Haverkort (VVD))
3. Verduurzaming luchtvaart (voorbereidingsgroep: de leden Van Raan
(PvdD), Boucke (D66) en Bontenbal (CDA))
4. Luchtkwaliteit (voorbereidingsgroep: de leden Bouchallikh (GL), Hagen
(D66) en Van Esch (PvdD))
5. Circulaire economie (voorbereidingsgroep: de leden Van Esch (PvdD),
Bouchallikh (GL) en Hagen (D66))
6. Betalen naar gebruik (voorbereidingsgroep: de leden Stoffer (SGP), Van
Ginneken (D66) en Van der Molen (CDA))
7. EU-regelgeving Internationaal spoorvervoer (voorbereidingsgroep: de
leden Minhas (VVD) en Van Ginneken (D66))
8. Verduurzaming scheepvaart (voortouw: het lid Tjeerd de Groot (D66))
9. VTH-stelsel (voorbereidingsgroep: de leden Bouchallikh (GL), Van Esch
(PvdD) en Hagen (D66))
Naast deze thema’s zijn op de kennisagenda opgenomen de begrotingen en
jaarverslagen, de grote projecten en de EU-prioriteiten. Tevens is besloten
enkele activiteiten uit te voeren (technische briefing
klimaatverantwoording; informatieverzoeken ministerie over
verkeersveiligheid, internationaal spoorvervoer, herziening luchtruim en
verduurzaming scheepvaart). De voorbereidingsgroepen zullen de
kennisvragen nader uitwerken en voorstellen doen aan de commissie. Zij
worden daarbij ondersteund door de staf.

Griffier:

J. Rijkers
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Activiteitnummer:

2021A06744
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