Den Haag, 29 november 2021

Hybride bijeenkomst
Leden kunnen per videoverbinding deelnemen of eventueel naar de zaal komen
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Volgcommissie(s):
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BuHaOS
BuZa
DEF
DiZa
EU
EZK
FIN
J&V
KR
LNV
OCW
RU
SZW
VWS

Activiteit:
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Tijd:
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Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat
d.d. 1 december 2021

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, J. Rijkers - 26
november 2021
Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat d.d. 1
december 2021 - 2021Z14349
Ter bespreking.

Voorstel:

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
3.

Agendapunt:

Toelichting EU-prioriteringsexercitie van het lid Kamminga (VVD) en
uitvraag over de ervaringen met de werkwijze rondom EU-dossiers in
brede zin

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 25 november 2021
Stafnotitie - Toelichting prioriteringsexercitie EU-voorstellen - 2021Z21553
Ter bespreking.
Tijdens de procedurevergadering van 2 november jl. heeft de commissie IenW
besloten om het lid Kamminga (VVD) uit te nodigen voor een toelichting op de
EU-prioriteringsexercitie en daarbij tevens van gedachten te wisselen over de
ervaringen met de werkwijze rondom EU-dossiers in brede zin. Het lid
Kamminga zal ook uitvragen wat de commissie hierbij van de commissie
Europese Zaken (EUZA) verwacht. Zie voor een toelichting op het proces van
de EU-prioriteringsexercitie ook de eerdere stafnotitie 2021Z18829.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Uitnodiging ILT voor werkbezoek inzake duurzaamheid en veiligheid
in de Rotterdamse haven en milieuopsporing op maandag 7 februari
2022

Zaak:

Brief derden - Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te Den Haag - 23
november 2021
Uitnodiging ILT voor werkbezoek m.b.t. duurzaamheid en veiligheid in de
haven - 2021Z21690
Welke leden melden zich aan voor deelname?
Tijdens de technische briefing over het Meerjarenplan ILT 2022-2026 en de
Inspectie-brede risicoanalyse op 27 oktober jl. is gesproken over een
werkbezoek om de werkzaamheden van de ILT inzichtelijker te maken. De ILT
nodigt uw commissie naar aanleiding hiervan uit.

Voorstel:
Noot:

Wet- en regelgeving
5.

Agendapunt:

Regeling vijfde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim
Nederland en BES in verband met het virus dat de ziekte COVID-19
veroorzaakt

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 26
november 2021
Regeling vijfde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland en BES
in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt - 2021Z21736
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te betrekken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen
rondom het coronavirus op 1 december 2021.
VWS

Voorstel:
Voorstel:

Volgcommissie(s):

2

6.

Agendapunt:

Regeling vijfde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim
Nederland en BES in verband met het virus dat de ziekte COVID-19
veroorzaakt

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 26
november 2021
Regeling vijfde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland en BES
in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt - 2021Z21807
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te betrekken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen
rondom het coronavirus op 1 december 2021.

Voorstel:
Voorstel:

7.

Agendapunt:

Wijziging Regeling vijfde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim
Nederland en BES in verband met het virus dat de ziekte COVID-19
veroorzaakt

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 27
november 2021
Wijziging Regeling vijfde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim
Nederland en BES in verband met het virus dat de ziekte COVID-19
veroorzaakt - 2021Z21811
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te betrekken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen
rondom het coronavirus op 1 december 2021.

Voorstel:
Voorstel:

8.

Agendapunt:

Nahang Reparatiebesluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen in
verband met Richtlijn 2011/70/Euratom

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 15 november 2021
Reparatiebesluit Bkse in verband met Richtlijn 2011/70/Euratom - 25422-280
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.
De voorlegging van dit besluit geschiedt in het kader van de wettelijk
voorgeschreven nahangprocedure (artikel 76, tweede lid, van de
Kernenergiewet). Het besluit behelst een spoedreparatie van het Besluit
kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Bkse). Deze houdt in dat in de
begripsomschrijving van “beheer van verbruikte splijtstoffen” het woord
“opwerken” wordt ingevoegd. De reparatie wordt vereist door de Europese
Commissie in het kader van ingebrekestelling 2018/2022 inzake Richtlijn
2011/70/Euratom. Dit woord was bij de oorspronkelijke omzetting abusievelijk
niet opgenomen in de definitie, omdat in Nederland geen opwerking
plaatsvindt. Vanwege het technische één-op-één karakter van de reparatie, de
strikte omzetting en de vereiste spoed i.v.m. de door de Europese Commissie
gestelde deadline van 15 september 2021 is met toepassing van titel 1.2 Awb
en artikel 11 Bekendmakingswet afgezien van voorhang en de
standstillperiode van vier weken bij de nahang. Het besluit is derhalve reeds in
werking getreden.

Voorstel:
Voorstel:
Noot:
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9.

Agendapunt:

Wijziging enkele artikelen Verdrag inzake het wegverkeer

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 25 november
2021
Wijziging van artikel 1 en nieuw artikel 34bis van het Verdrag inzake het
wegverkeer 1968; Genève, 14 januari 2021 - 35981-1
Ter bespreking.
Voor kennisgeving aannemen.
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 25 december 2021 door de Kamer of door ten
minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.
BuZa

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Wijzigingen Europese Overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het
internationaal gecombineerd vervoer

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 23
november 2021
Wijzigingen van Bijlagen I en II van de Europese Overeenkomst inzake
belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer en daarmee
samenhangende installaties (AGTC); Genève, 30 oktober 2020 - 30952-398
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 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

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Algemeen
11.

Agendapunt:

Brief commissie voor de Rijksuitgaven over verbetering
onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en mogelijkheid
hierop een wetenschappelijke toets uit te voeren

Zaak:

Brief commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 18 november 2021
Aan de vaste Kamercommissies - Brief commissie voor de Rijksuitgaven over
verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en
mogelijkheid hierop wetenschapstoets uit te voeren - 2021Z20870
Aanhouden tot de procedurevergadering van 19 januari 2022 en het lid Sneller
(D66) namens de commissie voor de Rijksuitgaven uitnodigen voor een
toelichting.
Het lid Sneller (voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven) heeft
aangeboden een toelichting op deze brief te geven en is beschikbaar op 19
januari 2022.
BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, DiZa, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW,
VWS

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):
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12.

Agendapunt:

Deelname aan Gateway Review over de actieve openbaarmaking van
beslisnota's

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 29 oktober 2021
Deelname Gateway Review actieve openbaarmaking beslisnota's 2021Z19009
Ter bespreking.
Ter bespreking is of uw commissie wenst in te gaan op het verzoek van de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een lid voor te
dragen voor deelname (op persoonlijke titel) aan de Gateway Review,
waarmee de minister beoogt ervaringen van Kamerleden met het actief delen
van beslisnota’s te verzamelen.
Desgewenst kan de staf ondersteuning bieden bij de voorbereiding op het
gesprek.
I&W, SZW, BuZa, DEF, EU, KR, J&V, OCW, LNV, FIN, EZK, DiZa, VWS,
BuHaOS

Voorstel:
Voorstel:

Noot:
Volgcommissie(s):

Zaak:

Voorstel:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 25 november 2021
Stafnotitie - Deelname evaluatie beslisnota’s vanuit commissie IenW 2021Z21494
Betrekken bij de behandeling van bovengenoemde brief.

Infrastructuur en mobiliteit
13.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over het Besluit energie vervoer (RED II)
kalenderjaren 2022 t/m 2030

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 15 november 2021
Antwoorden op vragen commissie over het Besluit energie vervoer (RED II)
kalenderjaren 2022 t/m 2030 - 32813-916
Is er behoefte aan een tweeminutendebat naar aanleiding van dit verslag? Zo
ja, dient dat voor het kerstreces plaats te vinden?

Voorstel:

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 8 oktober 2021
Besluit energie vervoer (RED II) kalenderjaren 2022 t/m 2030 - 32813-864
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg van 2 november 2021.
EZK, LNV

Agendapunt:

Verzamelbrief verkeersveiligheid in Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 26
november 2021
Verzamelbrief verkeersveiligheid in Nederland - 2021Z21803
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Verkeersveiligheid op 2
december 2021.
J&V

Voorstel:

14.

Voorstel:
Voorstel:

Volgcommissie(s):
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15.

Agendapunt:

Beantwoording feitelijke vragen over het Kader Lichte Elektrische
Voertuigen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 26
november 2021
Beantwoording vragen commissie over het Kader Lichte Elektrische Voertuigen
(Kamerstuk 29398-954) - 2021Z21802
Agenderen voor het commissiedebat Verkeersveiligheid op 2 december 2021.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

16.

Agendapunt:

KiM-publicatie 'Mobiliteitsbeeld 2021'

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 18
november 2021
KiM-publicatie 'Mobiliteitsbeeld 2021' - 31305-335
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het nader te plannen notaoverleg MIRT.

Voorstel:
Voorstel:

17.

Agendapunt:

Resultaten onderzoek conditie rijdek Calandbrug (N15) bij Rozenburg

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 26
november 2021
Resultaten onderzoek conditie rijdek Calandbrug (N15) bij Rozenburg 2021Z21679
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het nader te plannen notaoverleg MIRT.

Voorstel:
Voorstel:

18.

Agendapunt:

Reactie op oproep rondom HRMK-spoorbrug

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 26 november 2021
Reactie op oproep rondom HRMK-spoorbrug - 2021Z21792
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het nader te plannen notaoverleg MIRT.

Voorstel:
Voorstel:

19.

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 juli 2021
Kader Lichte Elektrische Voertuigen - 29398-954
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Verkeersveiligheid op 2
december 2021.

Agendapunt:

Resultaten Joint Fact Finding spoortrillingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 22 november 2021
Resultaten Joint Fact Finding spoortrillingen - 29984-947
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Spoor, spoorveiligheid,
ERTMS en internationaal spoorvervoer op 9 december 2021.

Voorstel:
Voorstel:
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20.

Agendapunt:

Algemene vergadering van aandeelhouders ProRail 19 november
2021, inclusief aanpak van tekorten verkeersleiding

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 25 november 2021
Algemene vergadering van aandeelhouders ProRail 19 november 2021, incl.
aanpak door ProRail van tekorten verkeersleiding (voortgang uitvoering
gewijzigde motie van de leden Amhaouch en Boulakjar over een onderzoek
naar het structurele personeelstekort bij ProRail) - 29984-948
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Spoor, spoorveiligheid,
ERTMS en internationaal spoorvervoer op 9 december 2021.

Voorstel:
Voorstel:

21.

Agendapunt:

Beantwoording feitelijke vragen over het Jaarverslag basisnet en
ontwikkeling robuust basisnet spoor

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 25 november 2021
Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag basisnet en
ontwikkeling robuust basisnet spoor (Kamerstuk 30373-72) - 2021Z21589
Agenderen voor het commissiedebat Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en
internationaal spoorvervoer op 9 december 2021.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

22.

Agendapunt:

Reactie op treinkaartjes NS Internationaal

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 26 november 2021
Reactie m.b.t. treinkaartjes NS Internationaal - 2021Z21791
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

23.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 14 juli 2021
Jaarverslag basisnet en ontwikkeling robuust basisnet spoor - 30373-72
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Spoor, spoorveiligheid, ERTMS
en internationaal spoorvervoer op 9 december 2021.

Agendapunt:

Schiphol Gebruiksprognose 2022 & Uitspraak kort geding inzake
beleidsregel ACNL

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 23
november 2021
Schiphol Gebruiksprognose 2022 & Uitspraak kort geding inzake beleidsregel
ACNL - 29665-417
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het nader te plannen commissiedebat
Luchtvaart.

Voorstel:
Voorstel:

7

24.

Agendapunt:

Toezendingen KiM-rapport Zakelijk vliegen en Motivaction-rapport
Luchtvaart in Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 23
november 2021
Toezendingen KiM-rapport Zakelijk vliegen en Motivaction-rapport Luchtvaart
in Nederland - 31936-894
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het nader te plannen commissiedebat
Luchtvaart.
Het commissiedebat Luchtvaart inplannen voor het voorjaarsreces (dat
aanvangt op 25 februari 2022).

Voorstel:
Voorstel:

Voorstel:

25.

Agendapunt:

Resultaten van het Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoek
inzake het Faro ongeval

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 23
november 2021
Resultaten van het Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoek inzake
het Faro ongeval - 2021Z21301
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het nader te plannen commissiedebat
Vliegveiligheid.

Voorstel:
Voorstel:

26.

Agendapunt:

Kabinetsreactie OVV rapport Veilige vliegroutes 2021 en toezeggingen
Algemeen Overleg Vliegen over conflictgebieden 2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 26
november 2021
Kabinetsreactie OVV rapport Veilige vliegroutes 2021 en toezeggingen
Algemeen Overleg Vliegen over conflictgebieden 2020 - 2021Z21788
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor het nader te plannen commissiedebat
Vliegveiligheid.
J&V

Agendapunt:

Project Mainportontwikkeling Rotterdam - Voordelta

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 16
november 2021
Project Mainportontwikkeling Rotterdam - Voordelta - 24691-140
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze als reeds betrokken te beschouwen bij het commissiedebat
Maritiem op 24 november 2021.
LNV

Voorstel:
Voorstel:

27.

Voorstel:
Voorstel:

Volgcommissie(s):
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28.

Agendapunt:

Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid "Kapseizen en zinken
viskotters"

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 19
november 2021
Reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV)
"Kapseizen en zinken viskotters" - 29675-208
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze als reeds betrokken te beschouwen bij het commissiedebat
Maritiem op 24 november 2021
LNV

Agendapunt:

Tweede Voortgangsbrief OvV-rapport Msc Zoë

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 19
november 2021
Tweede Voortgangsbrief OvV-rapport MSC Zoe - 31409-337
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze als reeds betrokken te beschouwen bij het commissiedebat
Maritiem op 24 november 2021.

Voorstel:
Voorstel:

29.

Voorstel:
Voorstel:

30.

Agendapunt:

Klimaatbeleid voor de zeevaart

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 22
november 2021
Klimaatbeleid voor de zeevaart - 32813-934
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze als reeds betrokken te beschouwen bij het commissiedebat
Maritiem op 24 november 2021.

Voorstel:
Voorstel:

31.

Agendapunt:

Openstaande moties, toezeggingen en relevante dossiers met
betrekking tot maritieme zaken

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 23
november 2021
Stand van zaken van nog openstaande moties en toezeggingen en een aantal
relevante dossiers met betrekking tot maritieme zaken - 2021Z21219
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze als reeds betrokken te beschouwen bij het commissiedebat
Maritiem op 24 november 2021.

Voorstel:
Voorstel:

Water en milieu
32.

Agendapunt:

Vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 19 november 2021
Vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022 - 2021Z21016
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel de inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk
overleg vast te stellen op 6 december 2021.
J&V

Voorstel:
Voorstel:

Volgcommissie(s):

9

33.

Agendapunt:

RIVM-rapport ‘Onderzoeksprogramma Laagfrequent geluid’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 17 november 2021
RIVM-rapport ‘Onderzoeksprogramma Laagfrequent geluid’ - 33612-78
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor een nader te plannen commissiedebat
Leefomgeving.

Voorstel:
Voorstel:

34.

Agendapunt:

Advies van Adviescollege ICT-toetsing over modernisering
waarneeminfrastructuur bij het KNMI

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 15 november 2021
Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over de Modernisering
Waarneeminfrastructuur bij het KNMI - 26643-796
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor een nader te plannen commissiedebat
Leefomgeving.
DiZa

Agendapunt:

Voortgang granuliet

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 16 november 2021
Voortgang granuliet: addendum ‘Review-Onderzoek Granuliet Over de Maas’
en Raad van State uitspraak - 30015-103
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor een nader te plannen commissiedebat
Leefomgeving.
Het commissiedebat Leefomgeving inplannen spoedig na het voorjaarsreces.

Agendapunt:

Voortgang Beleid Chemische Stoffen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 15 november 2021
Voortgang Beleid Chemische Stoffen - 28089-209
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor een nader te plannen commissiedebat
Externe veiligheid.

Voorstel:
Voorstel:

35.

Voorstel:
Voorstel:

36.

Voorstel:
Voorstel:
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37.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over de gevolgen PFAS voor ontpoldering
Hedwigepolder

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 16
november 2021
Antwoorden op vragen commissie over de gevolgen PFAS voor ontpoldering
Hedwigepolder (Kamerstuk 30862-114) - 30862-115
Is er behoefte aan een tweeminutendebat naar aanleiding van dit verslag? Zo
ja, dient dat voor het kerstreces plaats te vinden?

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

38.

Agendapunt:

Beantwoording feitelijke vragen over het Rapport 'Bescherming
drinkwater bij het boren naar aardwarmte'

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 16
november 2021
Beantwoording vragen commissie over het Rapport 'Bescherming drinkwater
bij het boren naar aardwarmte; Stille wateren, in diepe gronden' (Kamerstuk
27625-550) - 27625-556
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor een nader te plannen commissiedebat Water.

Voorstel:

Zaak:

Volgcommissie(s):

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 17 juni 2021
Rapport 'Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte; Stille
wateren, in diepe gronden' - 27625-550
Reeds betrokken bij de inbreng feitelijke vragen over het Rapport
'Bescherming drinkater bij het boren naar aardwarmte; Stille wateren, in diepe
gronden' op 8 september 2021.
EZK

Agendapunt:

Evaluatie regelgeving legionellapreventie in leidingwater

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 16
november 2021
Evaluatie regelgeving legionellapreventie in leidingwater - 26442-60
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze te agenderen voor een nader te plannen commissiedebat Water.

Voorstel:

39.

Voorstel:
Voorstel:

40.

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 5
oktober 2021
Gevolgen PFAS voor ontpoldering Hedwigepolder - 30862-114
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg PFAS-problematiek in het
Westerscheldegebied op 7 oktober 2021.
EZK, LNV

Agendapunt:

Ex ante analyse waterkwaliteit

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 16
november 2021
Ex ante analyse waterkwaliteit - 27625-555
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze als reeds betrokken te beschouwen bij het wetgevingsoverleg
Water op 22 november 2021.

Voorstel:
Voorstel:
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41.

Agendapunt:

Stand van zaken van een aantal wateronderwerpen en de invulling van
moties en toezeggingen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 16
november 2021
Stand van zaken van een aantal onderwerpen en over de invulling van een
aantal moties en toezeggingen - 27625-557
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze als reeds betrokken te beschouwen bij het wetgevingsoverleg
Water op 22 november 2021.

Voorstel:
Voorstel:

42.

Agendapunt:

Beleidsdoorlichting artikel 21 onderdeel stalsystemen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 26 november 2021
Beleidsdoorlichting artikel 21 onderdeel stalsystemen - 2021Z21789
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 18 januari 2022.
Ten behoeve van de feitelijke vragenronde over de beleidsdoorlichting zal de
staf een notitie opstellen die een week voorafgaand zal worden vespreid.

Voorstel:
Voorstel:

Noot:

43.

Agendapunt:

Voortgang statiegeld blikjes en motie inzake ontwijkingsgedrag bij
drankproducenten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 17 november 2021
Voortgang statiegeld blikjes en motie van het lid Bouchallikh c.s. over in kaart
brengen of er sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes sprake is van
ontwijkingsgedrag bij drankproducenten (Kamerstuk 35925-XII-46) - 28694150
Ter bespreking.
Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het
voorstel deze als reeds betrokken te beschouwen bij het commissiedebat
Circulaire economie op 18 november 2021.

Voorstel:
Voorstel:

Europa
44.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Infrastructuur en
Waterstaat
Zaken die op de Europese agenda staan worden in de regel niet controversieel
verklaard.

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, J. Rijkers - 18 november 2021
Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 2021Z20582
Besluiten conform onderstaande voorstellen.

Voorstel:
Noot:

- Verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen - COM (2021)
709;
Voorstel: BNC-fiche afwachten.
- Mededeling over het standpunt van de Raad met het oog op de vaststelling
van een Richtlijn betreffende het in rekening brengen van het gebruik van
bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan voertuigen - COM (2021) 693;
Voorstel: BNC-fiche afwachten.
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- EU Soil Strategy for 2030 Reaping the benefits of healthy soils for people,
food, nature and climate - COM (2021) 699;
Voorstel: BNC-fiche afwachten.
- Mededeling Ons afval, onze verantwoordelijkheid: overbrenging van afval in
een schone en meer circulaire economie - COM (2021) 708;
Voorstel: BNC-fiche afwachten.

45.

Agendapunt:

Afschrift van het antwoord op de brief van de Europese Commissie
over de implementatie van de Biocidenverordening

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A.
van Weyenberg - 24 november 2021
Afschrift van het antwoord op de brief van de Europese Commissie over de
implementatie van de Biocidenverordening - 27858-557
Agenderen voor het commissiedebat Milieuraad op 8 december 2021.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
46.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Transportraad 9 december 2021 te Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 15
november 2021
Geannoteerde agenda Transportraad 9 december 2021 te Brussel - 21501-33884
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Transportraad op 29
november 2021.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overzichten activiteiten op IenW-gebied
47.

Agendapunt:
Noot:

Kennisagenda 2021
- Integraal bereikbaarheidsbeleid (minister op 03-11-21 brief gestuurd, in
afwachting van reactie)
- Verduurzaming luchtvaart (minister heeft 29-10-21 voldaan aan verzoek om
extra informatie (Kamerstuk 31936, nr. 891))
- Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties
infrastructuur (voorbereidingsgroep werkt aan nieuw voorstel)
- Luchtkwaliteit (wetenschappelijke factsheet gepubliceerd, technische briefing
vond plaats op 25-11-21)
- Circulaire economie (tweede stafbriefing circulaire economie was op 10-1121)
- Begrotingen en Jaarverslagen (voorstel van rapporteur Peter de Groot (VVD)
op deze agenda)
- Grote projecten:
1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid
Boulakjar (D66));
3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (grootprojectstatus in afronding; inbreng
eindonderzoek 08-09-2021 plaatsgevonden).
- Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen
14-07-21), EU-productbeleid (Q1 2022), EU-Spoorlijninitiatief 2021 (Q4
2021), FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21), EU-strategie duurzame en
slimme mobiliteit (verschenen 09-12-20).
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48.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissieactiviteiten tot het kerstreces (17 december
2021)
29-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Transportraad op 9
december 2021
30-11-2021 13.15 - 13.35 Petitie Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
biedt petitie aan m.b.t. het stijgend aantal aanrijdingen met dieren (per
videoverbinding)
02-12-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Verkeersveiligheid (14 brieven)
06-12-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Najaarsnota IenW
06-12-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Najaarsnota
Mobiliteitsfonds
06-12-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Najaarsnota Deltafonds
07-12-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Wadden (4 brieven)
08-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Milieuraad op 20 december 2021
(2 brieven)
09-12-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en
internationaal spoorvervoer (23 brieven)
09-12-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Resultaten
Beleidsdoorlichting Integraal Waterbeleid 2014-2019
15-12-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
*Ten behoeve van deze activiteit zal een
stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor
gebruik door fracties.

49.

Agendapunt:
Noot:

50.

Agendapunt:
Noot:

Ongeplande commissiedebatten
Commissiedebat Duurzaam vervoer (4 brieven)
Commissiedebat Externe veiligheid (3 brieven)
Commissiedebat Leefomgeving (5 brieven)
Commissiedebat Luchtvaart (16 brieven)
Commissiedebat Nucleaire veiligheid (1 brief)
Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3 brieven)
Commissiedebat Toezicht en handhaving (3 brieven)
Commissiedebat Vliegveiligheid (2 brieven)
Notaoverleg MIRT (16 brieven)

Ongeplande plenaire debatten
Tweeminutendebatten
- Circulaire economie
Aangevraagd door het lid Bontenbal (CDA) bij het commisiedebat d.d. 18-112021
- Maritiem
Aangevraagd door het lid Geurts (CDA) bij het commissiedebat d.d. 24-112021
Dertigledendebat
2. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister
IW)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden
26-11-2019
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51.

Agendapunt:
Noot:

Stand van zaken aanhangige wetgeving (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. Initiatiefwetsvoorstel 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. Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake
democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-11-2021.
7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
De inbreng voor het verslag is geleverd op 01-11-2021.
8. Wijziging van de Kernenergiewet, ingediend op 02-07-2021, 35881
Dit wetsvoorstel is op 13-10-2021 aangemeld voor plenaire behandeling. (Is
geagendeerd als hamerstuk.)
9. Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910
De inbreng voor het verslag is geleverd op 16-11-2021.

Rondvraag

Geen agendapunten
Overig (openbaar)
52.

Agendapunt:

Voorstel rapporteur begrotingen en jaarverslagen voor overleg
ministerie over verbetering begrotingen IenW en benoemen tweede
rapporteur

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 25 november 2021
Stafnotitie – Voorstel rapporteur begrotingen en jaarverslagen voor overleg
ministerie over verbetering begrotingen IenW en benoemen tweede
rapporteur - 2021Z21490
Instemmen met het voorstel van de rapporteur om namens de commissie in
overleg te treden met de minister over de verbetering van de begrotingen en
jaarverslagen.
Wie meldt zich aan als tweede rapporteur begrotingen en jaarverslagen?
RU

Voorstel:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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53.

Agendapunt:

Publicatie van de digitale Producten- en Dienstencatalogus (PDC) voor
commissies

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, R. Konings - 16 november 2021
Stafnotitie publicatie Producten- en Dienstencatalogus (PDC) - 2021Z20517
Ter informatie.
Voor de vaste Kamercommissies is een digitale producten- en
dienstencatalogus (PDC) gemaakt. De PDC biedt Kamerleden en medewerkers
een overzicht van alle producten en diensten die de ambtelijke staf kan
leveren aan de commissie. Het is als het ware een gereedschapskist voor het
commissiewerk. In de PDC zijn de producten en diensten als volgt ingedeeld:
A. Reguliere proces van commissies: agendering, wetgeving en overleg met
het kabinet;
B. Kennis- en informatiepositie: onderzoek, advies en informatievoorziening.
Daarbij is tevens specifiek aandacht voor EU in de Kamer.
In de PDC staat ook welke producten en diensten de commissiestaf standaard
aanbiedt, zoals een wetgevingsrapport zodra de Kamer wetgeving ontvangt, of
een EU-signalering. Voor andere producten of diensten is een commissiebesluit
nodig via de procedurevergadering.

Voorstel:
Noot:

Overig (besloten)

Geen agendapunten

Griffier:

J. Rijkers

Activiteitnummer:

2021A01493
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