Den Haag, 16 februari 2017

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
DEF
EU
EZ
KR
WR

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 22 februari 2017
10.15 - 11.15 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

12
6, 7, 8, 9
9
7, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 34
10, 14, 23
11
10

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen

Geen agendapunten
Wetgeving
2.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en
asbesthoudende producten)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 2
februari 2017
Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende
producten) - 34675
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 april 2017 te 12.00 uur.
Wenst de commissie een wetgevingsrapport over dit wetsvoorstel te
ontvangen? Zo ja, dan zal dit uiterlijk twee weken van tevoren worden
rondgestuurd.
Met de indiening van dit wetsvoorstel wordt beoogd om de resterende bronnen
van asbestvezels aan te pakken door benodigde wettelijke grondslag in artikel
9.2.2.1 van de Wm te verduidelijken.

Voorstel:

Noot:

3.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet in verband
met het invoeren van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere
wijzigingen van de Wet milieubeheer

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 13
februari 2017
Wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet in verband met het
invoeren van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen van
de Wet milieubeheer - 34679
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 april 2017 te 12.00 uur.
Wenst de commissie een wetgevingsrapport over dit wetsvoorstel te
ontvangen? Zo ja, dan zal dit uiterlijk twee weken van tevoren worden
rondgestuurd.
Het wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet milieubeheer en van de
Woningwet in verband met het invoeren van het landelijk asbestvolg-systeem
(het LAVS) en heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de
naleving van de asbestregelgeving.
De Afdeling Advisering van de Raad van State heeft géén aanleiding gezien tot
het maken van opmerkingen.

Voorstel:

Noot:

4.

Agendapunt:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met
implementatie van de Europese derde rijbewijsrichtlijn

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 13 oktober 2016
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met aanvullende
implementatie van richtlijn 2006/126/EG en enkele aanpassingen van
redactionele aard - 34574
Aanmelden voor plenaire behandeling. Kan het wetsvoorstel als hamerstuk
worden afgedaan?

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

5.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en
Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 6 februari 2017
Nota naar aanleiding van het verslag - 34574-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten
(Verzamelwet luchtvaart)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 27
oktober 2016
Wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten (Verzamelwet
luchtvaart) - 34591
Aanmelden voor plenaire behandeling. Kan het wetsvoorstel als hamerstuk
worden afgedaan?

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M.
Dijksma - 13 februari 2017
Nota van wijziging - 34591-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 13 februari 2017
Nota naar aanleiding van het verslag - 34591-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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6.

Agendapunt:

Wijzigingen van de Douaneovereenkomst inzake het internationale
vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIROvereenkomst)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 februari
2017
Wijzigingen van Bijlagen 2, 6 en 7 van de Douaneovereenkomst inzake het
internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIROvereenkomst); Genève, 1 oktober 2016 - 30952-266
Voor kennisgeving aannemen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de
Kamer gemeld. Deze wijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f van de
Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de
Staten-Generaal.
BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

7.

Agendapunt:

Wijzigingen van de Europese Overeenkomst betreffende het
internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 februari
2017
Wijzigingen van de Bijlagen A en B bij de Europese Overeenkomst betreffende
het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR);
Genève, 1 oktober 2016 - 30952-265
Voor kennisgeving aannemen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de
Kamer gemeld. Deze wijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f van de
Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de
Staten-Generaal.
EU, BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Wijzigingen van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname
van afval in de Rijn- en binnenvaart

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 februari
2017
Wijzigingen van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en
inname van afval in de Rijn- en binnenvaart; Straatsburg, 12 december 2013,
30 juni 2015, 18 december 2015 en 28 juni 2016 - 30952-268
Voor kennisgeving aannemen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de
Kamer gemeld. Deze wijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f van de
Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de
Staten-Generaal.
BuZa

Agendapunt:

Wijzigingen van het verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 februari
2017
Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart; Chicago, 7 december 1944
- 30952-267
Voor kennisgeving aannemen.
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, DEF

Voorstel:
Noot:

9.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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Algemeen
10.

Agendapunt:

Aanvullend werkprogramma Raad voor de leefomgeving en
infrastructuur 2017-2018

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 7 februari 2017
Aanvullend werkprogramma Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
2017-2018 - 33411-7
Voor kennisgeving aannemen.
EZ, WR

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Mobiliteit/Transport
11.

Agendapunt:

Situatie bij Insel Air

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 3 februari 2017
Situatie bij Insel Air - 24804-93
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 23 februari
2017.
KR

Agendapunt:

Aanbesteding Regeringsvliegtuig

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 2 februari 2017
Aanbesteding Regeringsvliegtuig - 34550-XII-69
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 23 februari
2017.
BiZa

Agendapunt:

Nadere informatie over het Airline Reward Programma

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 16 februari 2017
Nadere informatie over het Airline Reward Programma - 2017Z02591
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 23 februari
2017.

Voorstel:

12.

Voorstel:

13.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

‘Benchmark Luchthavengelden en overheidsheffingen’ en ‘Monitor
Netwerkkwaliteit en Staatsgaranties’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 16 februari 2017
Onderzoeken ‘Benchmark Luchthavengelden en overheidsheffingen’ en
‘Monitor Netwerkkwaliteit en Staatsgaranties’ - 31936-380
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 23 februari
2017.
EZ

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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15.

Agendapunt:

Positief bedrijfsresultaat Translink

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 16 februari 2017
Positief bedrijfsresultaat Translink - 2017Z02650
Agenderen voor het algemeen overleg Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi
d.d. 18 mei 2017.
Wenst de commissie ter voorbereiding op dit algemeen overleg een stafnotitie
te ontvangen over dit onderwerp? Daarin zou onder meer aandacht kunnen
worden besteed aan de voorgeschiedenis, de eigendomssituatie van Translink
en de bevoegdheden van de staatssecretaris in dezen. Zo ja, heeft de
commissie voor deze stafnotitie nog (andere) specifieke aandachtspunten?

Voorstel:
Voorstel:

16.

Agendapunt:

Registratie gevaarlijke stoffen op het spoor

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 15 februari 2017
Registratie gevaarlijke stoffen op het spoor - 30373-65
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 17 mei 2017.

Voorstel:

Infrastructuur
17.

18.

19.

20.

Agendapunt:

Voortgang Betuweroute

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 15 februari 2017
Voortgang Betuweroute - 22589-321
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg d.d. 17 februari 2017.

Agendapunt:

Reactie op het CDA-plan 'Lekker doorrijden'

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 15 februari 2017
Reactie op het CDA-plan 'Lekker doorrijden' - 34550-A-56
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg MIRT.

Agendapunt:

Derde Publieksrapportage Rijkswegennet 2016

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 14 februari 2017
Derde Publieksrapportage Rijkswegennet 2016 - 34550-A-55
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg MIRT.

Agendapunt:

Startbeslissing A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 13 februari 2017
Startbeslissing A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda - 29385-92
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg MIRT.

Voorstel:
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21.

Agendapunt:

Verkeersveiligheid N36 en reactie op motie N50 Kampen - Kampen
Zuid

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 6 februari 2017
Verkeersveiligheid N36 en reactie op motie N50 Kampen - Kampen Zuid 29398-549
Reeds betrokken bij het VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d.
18/01) d.d. 8 februari 2017.

Voorstel:

22.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting artikel
18: scheepvaart en havens

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 8 februari 2017
Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting artikel 18:
scheepvaart en havens - 32861-23
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Scheepvaart in het
voorjaar.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 5 december 2016
Beleidsdoorlichting artikel 18: scheepvaart en havens - 32861-22
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Scheepvaart in het
voorjaar.

Ruimte

Geen agendapunten
Milieu
23.

Agendapunt:

Scenario’s implementatie ILUC-richtlijn en uitnodiging technische
briefing

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 8 februari 2017
Scenario’s implementatie ILUC-richtlijn - 30196-522
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Duurzaamheid en
milieu.
Wenst de commissie in te gaan op het aanbod van de staatssecretaris om een
technische briefing te (laten) organiseren? Deze kan plaatsvinden op 19 april
2017 van 14.00 tot 15.00 uur.
De briefing kan doorgang vinden indien zich tijdens deze
procedurevergadering ten minste vier leden aanmelden die tenminste 30
zetels vertegenwoordigen.
De staatssecretaris heeft tijdens het algemeen overleg Duurzaamheid en
milieu d.d. 18 januari 2017 aangeboden een technische briefing te (laten)
organiseren. In deze brief wordt dit aanbod(nogmaals) formeel gedaan.
EZ, EU

Voorstel:
Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Water
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24.

25.

Agendapunt:

Startbeslissing voor de rivierverruiming bij Oeffelt

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 10 februari 2017
Startbeslissing voor de rivierverruiming bij Oeffelt - 32698-32
Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.

Agendapunt:

Bedrijfsverslagen drinkwaterbedrijven over 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 13 februari 2017
Bedrijfsverslagen drinkwaterbedrijven over 2015 - 27625-385
Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 15 juni 2017.

Voorstel:

Europa
26.

Agendapunt:

EU-voorstellen week 5-7

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 16
februari 2017
EU-voorstellen week 5-7 - 2017Z02678
Ter bespreking.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

27.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Milieuraad 28 februari 2017 en het
voortgangsoverzicht van actuele Europese wetgevingsinitiatieven op
het gebied van infrastructuur en milieu

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 14 februari 2017
Geannoteerde agenda Milieuraad 28 februari 2017 en het voortgangsoverzicht
van actuele Europese wetgevingsinitiatieven op het gebied van infrastructuur
en milieu - 21501-08-663
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 21 februari
2017.
EU

Agendapunt:

Eindverslag rapporteur EU-pakket Circulaire Economie

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y. Cegerek (PvdA) - 16
februari 2017
Eindverslag rapporteur EU-pakket Circulaire Economie - 2017Z02611
Het eindverslag van de rapporteur Circulaire Economie inclusief de daarin
genoemde aanbevelingen vaststellen.
Het verslag agenderen voor het eerstvolgende (nog te plannen) algemeen
overleg Circulaire Economie.
De staatssecretaris verzoeken om een op reactie op het verslag en de hierin
genoemde voor haar relevante aanbevelingen, te ontvangen voor het volgende
algemeen overleg Circulaire Economie.
De (inhoudelijke) aanbevelingen uit het verslag voor zover relevant, ter
kennisname verzenden aan de nationale parlementen van de overige EUlidstaten, de Europese Commissie, het Europees Parlement en het Maltees
voorzitterschap van de EU.
Een nieuwe rapporteur aanwijzen om het mandaat af te ronden, uitgebreid
met de CE-voorstellen die in 2017 gepubliceerd zijn/worden.

Voorstel:

28.

Voorstel:
Voorstel:
Voorstel:

Voorstel:

Voorstel:
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29.

Voorstel:

Na de verkiezingen inventariseren of er voldoende belangstelling is voor een
technische briefing door financiële instellingen (ook bij de commissies
Economische Zaken en Financiën)

Agendapunt:

Verslag van de rapporteur Circulaire Economie over een werkbezoek
aan Brussel op 6 februari 2017

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y. Cegerek (PvdA) - 15
februari 2017
Verslag van rapporteur Circulaire Economie over een werkbezoek aan Brussel
op 6 februari 2017 - 2017Z02509
Ter informatie.

Voorstel:

30.

Agendapunt:

EU-voorstel: Verslag over de implementatie van het Actieplan
Circulaire Economie

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 3 februari 2017
EU-voorstel: Verslag over de implementatie van het Actieplan Circulaire
Economie - 2017Z01709
Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Circulaire Economie en
Leefomgeving d.d. 16 februari 2017.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

EU-voorstel: Verordening tot reductie van broeikasgasemissies van
luchtvaartuigen

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 9 februari 2017
EU-voorstel: Verordening tot reductie van broeikasgasemissies van
luchtvaartuigen COM (2017) 54 - 2017Z02187
Ter bespreking: wenst de commissie een formeel behandelvoorbehoud te
maken, waarover plenair wordt gestemd na het verkiezingsreces, waarna de
commissie in nieuwe samenstelling informatieafspraken met de
staatssecretaris kan maken, of wenst de commissie informele afspraken te
maken met de staatssecretaris tijdens het algemeen overleg Luchtvaart op 23
februari?
Zie onderstaande stafnotitie voor een nadere toelichting en een advies van de
staf.
EU

Voorstel:

Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

32.

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 16 februari 2017
Stafnotitie - behandelvoorstel reductie broeikasgasemissies luchtvaart 2017Z02636
Ter informatie.
EU

Agendapunt:

Stafnotitie - Begroting deelname van het lid Remco Dijkstra (VVD)
aan de IPC over klimaatverandering op 6-7 april 2017 te Malta

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 februari 2017
Stafnotitie - Begroting deelname van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de IPC
over klimaatverandering op 6-7 april 2017 te Malta - 2017Z02569
Instemmen met de begroting voor deelname van het lid Remco Dijkstra aan
de interparlementaire conferentie over klimaatverandering op 6-7 april 2017
te Malta.

Voorstel:
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Noot:

33.

Volgcommissie(s):

In reactie op een e-mailinventarisatie d.d. 15 februari 2017 heeft zich vanuit
de commissie IenM het lid Remco Dijkstra (VVD) aangemeld. Vanuit de
commissie Economische Zaken en vanuit de Eerste Kamer hebben zich geen
leden aangemeld.
EU

Agendapunt:

Chemische stoffen: combinatie-effecten op het milieu

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 15 februari 2017
Chemische stoffen: combinatie-effecten op het milieu - 2017Z02571
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 21 februari
2017.

Voorstel:

34.

Agendapunt:

Reactie op de bevindingen ten aanzien van lucht- en waterkwaliteit in
het landenrapport dat de Europese Commissie (EC) op maandag 6
februari heeft gepubliceerd

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 15 februari 2017
Reactie op de bevindingen ten aanzien van lucht- en waterkwaliteit in het
landenrapport dat de Europese Commissie (EC) op maandag 6 februari heeft
gepubliceerd - 2017Z02570
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 21 februari
2017.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overig
35.

Agendapunt:

Invulling jaarplanning versterking kennispositie IenM 2017

Zaak:

Stafnotitie - griffier, L. Tijdink - 31 januari 2017
Invulling jaarplanning versterking kennispositie IenM 2017 - 2017Z01397
Ter bespreking.
1. Stemt de commissie in met het reeds in de jaarplanning ingevulde voorstel
voor de behandeling van de begrotingscyclus en het MIRT in 2017? Wenst
de commissie rapporteurs hiervoor aan te wijzen?
2. Heeft de commissie aanvullende wensen voor de behandeling van de grote
projecten en de EU-prioriteiten in 2017, naast wat hierover reeds in de
jaarplanning is opgenomen?
3. Welke andere onderwerpen wenst de commissie in de jaarplanning op te
nemen en:
a. Op welke manier wenst de commissie komend jaar haar kennispositie
op deze onderwerpen te verbeteren?
b. Welke leden zullen hierbij op welke manier betrokken zijn (bijv. met
de staf nadere voorstellen aan de pv uitwerken, rapporteurschappen,
werkgroepen)?
c. Wat verwacht de commissie hierbij van de commissiestaf?
Zie de stafnotitie voor het jaarplanningsformat en een toelichting bij de
voorstellen, en de onderstaande planningsbrief van het ministerie
van IenM voor 2017.

Voorstel:
Noot:
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Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 16 februari 2017
Planningsbrief 2017 - 2017Z02699
Zie boven. Tevens aanhouden tot de procedurevergadering na de verkiezingen
waarin de commissie de jaarplanning zal vaststellen.

Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
36.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
1. Wetgeving:
• 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen
naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs,
bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling
aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van
wijziging.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor
hebben ingeschreven.
2. Debatten:
• Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
• Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van
verarmd uranium naar Rusland
Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
• Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang
zijn blootgesteld aan een giftige stof
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
• Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
• Debat over milieuzones
Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 19 mei 2016.
• Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
• Debat over het kernafval in Petten
Als dertigledendebat aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de
regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016, in de regeling van 8
september 2016 omgezet in meerderheidsdebat.
• Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe
veiligheid
Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 21 september 2016.
• Debat over de stand van de Maas naar aanleiding van de aanvaring bij de
stuw in Grave
Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 19 januari 2017.
3. Dertigledendebatten:
• Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot
meer doden leidt
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 6 juli 2016.
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4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag
Schriftelijk Overleg (VSO))
• VAO Duurzaamheid en milieu (AO d.d. 18 januari 2017)
Eerste spreker: het lid Remco Dijkstra (VVD)
• VAO Ruimtelijke ordening (AO d.d. 26 januari 2017)
Eerste spreker: het lid Smaling (SP)
• VAO Scheepvaart(AO d.d. 2 februari 2017)
Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
• VSO Subsidieregeling Fietsersbond (34 550-XII, nr. 68)
Eerste spreker: het lid Visser(VVD)

Rondvraag

Geen agendapunten
Overig (besloten)

Geen agendapunten

Griffier:

L. Tijdink

Activiteitnummer:

2016A04090
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