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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen

Geen agendapunten
Wetgeving
2.

Agendapunt:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de
ontwerpen voor bewegwijzering

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 20 maart 2014
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de ontwerpen voor
bewegwijzering - 33899
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 24 april 2014 te 12.00 uur
(laatste Kamerdag voor het Meireces)
Het wetgevingsrapport zal op 17 april 2014 verspreid worden.

Voorstel:
Noot:

3.

Agendapunt:

Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie
en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël,
anderzijds; Luxemburg, 10 juni 2013

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 maart
2014
Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar
lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds;
Luxemburg, 10 juni 2013 - 2014Z05728
Voor kennisgeving aannemen.
Dit verdrag wordt ter stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer voorgelegd,
conform artikel 2, eerste lid en artikel 5, eerste lid van de Rijkswet
goedkeuring en bekendmaking verdragen.
De eventuele wens om het verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de
Kamer voor te leggen kan binnen dertig dagen door de Kamer of door ten
minste dertig leden te kennen worden gegeven.
BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Algemeen
4.

Agendapunt:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Voorstel:

Noot:
Voorstel:
Voorstel:

Voorstel:

Voorstel:

Noot:

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de
verantwoordingsstukken over 2013
De Kamer stemt op dinsdag 1 april 2014 over deze brief; de onderstaande
voorstellen zijn gedaan in de veronderstelling dat de Kamer met de brief
instemt.
Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 26
maart 2014
Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de
verantwoordingsstukken over 2013 - 31428-7
De procedurevergadering d.d. 28 mei 2014 verplaatsen naar dinsdag 27 mei
2014 te 16.00-17.00 uur, in verband met het Verantwoordingsdebat op 28
mei.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de jaarverslagen
2013, de bijbehorende rapporten van de Algemene Rekenkamer en de
slotwetten 2013 vaststellen op dinsdag 27 mei 2014 te 16.00 uur, conform het
besluit van de Kamer.
Het kabinet zal worden verzocht de antwoorden op de vragen uiterlijk op
vrijdag 6 juni 2014 naar de Kamer te zenden.
Een wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu plannen in juni
2014.
Wenst de commissie een rapporteur aan te wijzen die voor de vaste commissie
voor Infrastructuur en Milieu de jaarverslagen Infrastructuur en Milieu
onderzoekt?
Het BOR verzoeken voor de commissie - ten behoeve van het
wetgevingsoverleg Jaarverslagen - een notitie te schrijven over de
Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu en Infrastructuurfonds 2013. Deze
notitie zal in ieder geval ingaan op de kwaliteit van de jaarverslagen. De
commissie kan het BOR tevens vragen in de notitie op specifieke
beleidsthema's in te gaan.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de suppletoire
begrotingen samenhangend met de Voorjaarsnota vaststellen op donderdag
12 juni 2014 te 14.00 uur, conform het besluit van de Kamer.
Het kabinet zal worden verzocht de antwoorden op de vragen uiterlijk vrijdag
20 juni 2014 naar de Kamer te zenden.
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Mobiliteit/Transport
5.

Agendapunt:

Schriftelijk overleg omtrent het beschikbaar stellen van relevante
informatie over de twee spoorlijnen in Limburg die voor
decentralisatie en aanbesteding in aanmerking komen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 19 maart 2014
Benatwoording opnestaande vragen commissie inzake de stand van zaken
omtrent het beschikbaar stellen van relevante informatie over de twee
spoorlijnen in Limburg die voor decentralisatie en aanbesteding in aanmerking
komen - 29984-473
Agenderen voor algemeen overleg Lange Termijn Spooragenda d.d. 15 april
2014 (15.00-18.00 uur).
Tijdens de vorige procedurevergadering is besloten de brieven over de
spoorlijnen in Limburg aan te houden zodat de fracties na beoordeling van de
brief van de staatssecretaris d.d. 19 maart 2014 aan konden geven of zij via
een e-mailprocedure of anderszins tot nadere besluitvorming over de
behandeling van dit dossier willen komen. Van de fracties is sindsdien geen
signaal ontvangen hierover.
De start van de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg is gepland
in mei 2014.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

6.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 10 februari 2014
Stand van zaken omtrent het beschikbaar stellen van relevante informatie
over de twee spoorlijnen in Limburg die voor decentralisatie en aanbesteding
in aanmerking komen - 29984-463
Zie boven.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven over de gang van zaken
rond het buiten dienst nemen van vier wisselcomplexen bij Den Haag
Centraal en Rotterdam Centraal op 19 februari 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 18 maart 2014
Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven over de gang van zaken rond
het buiten dienst nemen van vier wisselcomplexen bij Den Haag Centraal en
Rotterdam Centraal op 19 februari 2014 - 29984-471
Agenderen voor algemeen overleg Spooronderhoud/spoorveiligheid d.d. 22
april 2014.

Voorstel:

7.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 5 maart 2014
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de stand van zaken omtrent het
beschikbaar stellen van relevante informatie over de twee spoorlijnen in
Limburg die voor decentralisatie en aanbesteding in aanmerking komen 29984-470
Zie boven.

Agendapunt:

Investeringen in en effectiviteit van ATB-Vv

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 21 maart 2014
Investeringen in en effectiviteit van ATB-Vv - 29893-164
Agenderen voor algemeen overleg ERTMS d.d. 24 juni 2014.

Voorstel:
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8.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage toegankelijkheid spoor 2013

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 17 maart 2014
Voortgangsrapportage toegankelijkheid spoor 2013 - 29984-472
Agenderen voor algemeen overleg Vervoer en beheer hoofdrailnet d.d. 23 april
2014.
Onder het kopje Rondvraag zal een voorstel van het lid De Boer (VVD)
besproken worden om dit algemeen overleg om te zetten in een schriftelijk
overleg.

Voorstel:
Noot:

9.

Agendapunt:

Efficiencymaatregelen en overeenkomst tussen NS en Ansaldobreda

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 maart 2014
Efficiencymaatregelen en overeenkomst tussen NS en Ansaldobreda - 22026455
Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Fyra d.d. 27 maart 2014.
PE Fyra, FIN

Voorstel:
Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van de leden De Boer en Hoogland over een
onderzoek naar de snelheid van de nieuwe IC

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 20 maart 2014
Uitvoering van de motie van de leden De Boer en Hoogland over een
onderzoek naar de snelheid van de nieuwe intercity - 22026-454
Reeds behandeld tijdens algemeen overleg Fyra d.d. 27 maart 2014.
Het algemeen overleg HSL-Zuid/Fyra d.d. 17 juni 2014 uitstellen tot na het
zomerreces.
In deze brief kondigt de staatssecretaris aan de Kamer te informeren over de
resultaten van het onderzoek dat NS uitvoert naar de rijsnelheid van het
nieuwe materieel voor de HSL-Zuid en in welke mate hogere rijsnelheid
reistijdwinst op zou leveren. NS stuurt het onderzoek uiterlijk op 1 juli naar de
staatssecretaris, waarna zij er een audit op zal laten uitvoeren. Daarna stuurt
ze het onderzoek en de audit naar de Kamer.
Overigens is tijdens het algemeen overleg Fyra d.d. 27 maart afgesproken dat
de minister van Financiën niet bij het algemeen overleg HSL-Zuid/Fyra
aanwezig hoeft te zijn.
Ter bespreking: wenst de commissie in te gaan op het aanbod van de
staatssecretaris om de Kamer in een vertrouwelijke briefing te informeren over
het proces van het bestellen van nieuw materieel voor de HSL-Zuid en de
afwegingen die daarin worden gemaakt?
Deze briefing zou dan gepland kunnen worden vlak vóór het algemeen overleg
HSL-Zuid/Fyra.

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

Voorstel:

Noot:

11.

Agendapunt:
Noot:

CCR-eisen aan binnenvaartschepen
Op 5 februari 2014 heeft de commissie de parlementen van de andere CCRlidstaten (Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en België) een brief gestuurd over
haar zorgen over de voorgenomen aanscherping van technische eisen aan
binnenvaartschepen op de Rijn. Het Zwitserse en het Belgische parlement
hebben hier inmiddels op gereageerd. Het lid De Boer (VVD) is op 20 maart
2014 als rapporteur namens de commissie afgevaardigd naar een bijeenkomst
in Berlijn met het Duitse parlement over de binnenvaart.
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Voorstel: Het verslag van het lid De Boer (VVD) over haar bezoek aan Berlijn
vaststellen (NB: het conceptverslag wordt nog nagezonden) en bespreken of
de commissie voorafgaand aan de plenaire CCR-vergadering d.d. 12 juni
2014 nog vervolgacties wenst te ondernemen, na haar bezoek en de
verzonden brieven aan de parlementen van CCR-lidstaten.
Zaak:

Voorstel:
Noot:
Zaak:

Voorstel:

12.

Brief derden - Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers - Commissie
voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven te Brussels - 19
maart 2014
Reactie Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de
Overheidsbedrijven van België m.b.t. gevolgen regelgeving Centrale
Commissie Rijnvaart voor binnenvaart - 2014Z05538
Zie boven.

Agendapunt:

Onderzoek naar de concurrentieverhoudingen tussen de zeehavens in
Duitsland, Frankrijk, Nederland, Vlaanderen en het Verenigd
Koninkrijk

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 6 maart 2014
Onderzoek naar de concurrentieverhoudingen tussen de zeehavens in
Duitsland, Frankrijk, Nederland, Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk 29862-24
Ter bespreking.
Het lid Albert de Vries (PvdA) stelt voor dit onderzoek, na de recente
bespreking tijdens het algemeen overleg Transportraad d.d. 12 maart 2014, te
agenderen voor:
1. Een technische briefing door ambtenaren van het ministerie;
2. Een rondetafelgesprek met de directies van de 5 grootste Nederlandse
zeehavens (Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Zeeland en Moerdijk) en
de opstellers van het onderzoeksrapport;
3. Het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 10 juni 2014.

Voorstel:
Noot:

13.

Brief derden - Die Bundesversammlung (Zwitserland) te Bern - 3 maart 2014
Reactie Die Bundesversammlung (Zwitsers Parlement) m.b.t. gevolgen
binnenvaart n.a.v. aanscherping voorschriften door Centrale Commissie voor
de Rijnvaart - 2014Z04792
Zie boven.
In de bijlage bij deze Duitstalige brief is de Nederlandse vertaling opgenomen.

Agendapunt:

Voortgang oplossingsrichtingen Waddenveren

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 27 maart 2014
Voortgang oplossingsrichtingen Waddenveren - 2014Z05691
Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 10 juni 2014 en dat AO
verlengen naar 3 uur.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 3 maart 2014
Oplossingsrichtingen Waddenveren - 33750-XII-74
Zie boven.
De commissie heeft op 5 maart 2014 besloten deze brief aan te houden tot na
ontvangst van de brief die de staatssecretaris had aangekondigd over het
resultaat van de vertrouwelijke gesprekken over de mogelijkheden om de
continuïteit van de veerverbindingen te garanderen. Deze brief is op 27 maart
2014 ontvangen (zie boven).
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Zaak:

Voorstel:
Noot:

14.

Agendapunt:

Marktinteresse Lelystad Airport (verzoek van het lid Van Tongeren bij
de Regeling van Werkzaamheden van 4 maart 2014)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 19 maart 2014
Marktinteresse Lelystad Airport - 31936-192
Agenderen voor rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d. 25 juni 2014.
Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014.

Voorstel:
Voorstel:

15.

Agendapunt:

Afspraken Bestuurlijk Overleg Landzijdige bereikbaarheid Luchthaven
Lelystad

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 10 maart 2014
Afspraken Bestuurlijk Overleg Landzijdige bereikbaarheid Luchthaven Lelystad
- 31936-190
Tijdens de vorige procedurevergadering is besloten deze brief te agenderen
voor het rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d. 25 juni 2014 en het
algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014. Tevens is besloten deze brief
nogmaals te agenderen voor deze procedurevergadering.

Voorstel:

16.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 31 januari 2014
Uitspraak van het gerechtshof te Den Haag inzake de Waddenveren - 33750XII-69
Zie boven.
De commissie heeft op 5 maart 2014 besloten deze brief aan te houden tot na
ontvangst van de brief die de staatssecretaris had aangekondigd over het
resultaat van de vertrouwelijke gesprekken over de mogelijkheden om de
continuïteit van de veerverbindingen te garanderen. Deze brief is op 27 maart
2014 ontvangen (zie boven).

Agendapunt:

Reactie op het ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven

Zaak:

Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 februari
2014
Reactie op het ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven - 31936-187
Tijdens de vorige procedurevergadering is besloten de inbrengdatum voor het
stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vast te stellen op 9
april 2014 te 12.00 uur en de minister van Defensie te vragen geen
onomkeerbare te stappen te zetten met betrekking tot dit besluit tot de
behandeling hiervan in de Kamer is afgerond. Tevens is besloten deze brief
nogmaals te agenderen voor deze procedurevergadering.
In de brief meldt de minister van Defensie dat het de bedoeling is het
definitieve luchthavenbesluit, na het advies van de Raad van State, midden dit
jaar voor ondertekening aan de Koning aan te bieden en het vervolgens te
publiceren.
Het lid Smaling (SP) heeft tijdens het VAO Luchtvaart d.d. 20 februari 2014
reeds een motie ingediend over dit onderwerp (31936, nr. 173), die hij heeft
aangehouden in verband met de verwachte ontvangst van het ontwerpluchthavenbesluit.
DEF

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):
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17.

18.

Agendapunt:

Aanbieding Jaarverslag 2013 Alderstafel Eindhoven

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 3 maart 2014
Aanbieding Jaarverslag 2013 Alderstafel Eindhoven - 31936-188
Tijdens de vorige procedurevergadering is besloten de inbrengdatum voor het
stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vast te stellen op 9
april 2014 te 12.00 uur. Tevens is besloten deze brief nogmaals te agenderen
voor deze procedurevergadering.

Agendapunt:

Ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Twente

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 7 maart 2014
Ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Twente - 31936-189
Tijdens de vorige procedurevergadering is besloten de inbrengdatum voor het
stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg Luchthaven
Twente vast te stellen op 9 april 2014 te 12.00 uur en de staatssecretaris te
vragen geen onomkeerbare te stappen te zetten met betrekking tot dit besluit
tot de behandeling hiervan in de Kamer is afgerond. Tevens is besloten deze
brief nogmaals te agenderen voor deze procedurevergadering.
Dit betreft de voorhang van dit ontwerpluchthavenbesluit Twente, conform
artikel 8.71 van de Wet luchtvaart. Het betreft een ministerieel besluit,
waarvoor gelijktijdig met de voorhang een zienswijzenprocedure is gestart. De
staatssecretaris verzoekt de Kamer vóór het einde van de
zienswijzenprocedure, 17 april 2014 op het ontwerpbesluit te reageren.
Vervolgens kan de staatssecretaris het besluit zelfstandig vaststellen.

Voorstel:

Noot:

De leden Van Tongeren (GL), Van Veldhoven (D66) en Smaling (SP) hebben
gezamenlijk reeds schriftelijke vragen over deze brief ingediend, met het
verzoek deze vóór 1 april 2014 te beantwoorden.

19.

Agendapunt:

Vervolgprogramma Beter Benutten

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 26 maart 2014
Vervolgprogramma Beter Benutten - 33750-A-67
Agenderen voor algemeen overleg MIRT d.d. 18 juni 2014
In de procedurevergadering van 5 december 2012 is besloten de brief van de
minister van Infrastructuur en Milieu over "Green Deal Fiets in het woonwerkverkeer" (33043-13) te betrekken bij de behandeling van bovenstaande
(destijds nog te ontvangen) brief.

Voorstel:
Noot:

Infrastructuur
20.

Agendapunt:

Uitstel reactie op de herziene Uitgangspuntennotitie Groot project
RRAAM

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 27 maart 2014
Uitstel reactie op de herziene Uitgangspuntennotitie Groot project RRAAM 2014Z05635
Aanhouden tot een volgende procedurevergadering en de rapporteur voor het
Groot Project RRAAM, het lid Jacobi (PvdA), verzoeken de commissie over dit
bericht van de minister te adviseren.

Voorstel:
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Ruimte
21.

Agendapunt:

Uitstel beantwoording schriftelijk overleg inzake de aangepaste
planning van de Structuurvisie Ondergrond (Kamerstuk 33 136, nr. 6)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 27 maart 2014
Uitstel beantwoording schriftelijk overleg inzake de aangepaste planning van
de Structuurvisie Ondergrond (Kamerstuk 33 136, nr. 6) - 2014Z05621
Voor kennisgeving aannemen.
De minister geeft aan dat voor het beantwoorden van de vragen meer tijd
benodigd is omdat zij wenst te zorgen voor een goede afstemming van deze
structuurvisie op de Structuurvisie Schaliegas.
EZ

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Milieu
22.

Agendapunt:

Evaluatie Activiteitenbesluit milieubeheer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 17 december 2013
Evaluatie Activiteitenbesluit milieubeheer - 29383-214
Ter bespreking. Wenst de commissie het schriftelijk overleg over deze brief
plenair af te ronden in de vorm van een tweeminutendebat over het verslag
van het schriftelijk overleg (VSO)?

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

23.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over uitvoering van de motie-Dik-Faber
over het rapporteren over bio-energie die energiebedrijven op de
markt brengen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 21 maart 2014
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over
uitvoering van de motie-Dik-Faber over het rapporteren over bio-energie die
energiebedrijven op de markt brengen. - 32813-89
Agenderen voor algemeen overleg Duurzaamheid d.d. 10 september 2014.
EZ

Voorstel:
Volgcommissie(s):

24.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 18 maart 2014
Antwoorden op vragen van de commissie over de evaluatie Activiteitenbesluit
milieubeheer - 29383-217
Zie bovenstaande.

Agendapunt:

Aanbieding publicatie ‘Milieueffecten van de begrotingsafspraken
2014’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 26 maart 2014
Aanbieding publicatie ‘Milieueffecten van de begrotingsafspraken 2014’ van
het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) - 33750-XII-77
Betrekken bij de behandeling van de Wijziging van de begrotingsstaat van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2014 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota).

Voorstel:
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25.

Agendapunt:

Inventarisatie naar asbest in rijksgebouwen

Zaak:

Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 maart
2014
Inventarisatie naar asbest in rijksgebouwen - 25834-86
Voor kennisgeving aannemen.
WR, V&J, SZW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Water
26.

Agendapunt:

Overzicht van innovatieve projecten in de watersector

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 20 maart 2014
Overzicht van innovatieve projecten in de watersector - 33750-J-19
Agenderen voor algemeen overleg Waterveiligheid d.d. 19 juni 2014

Voorstel:

27.

Agendapunt:

Reactie op het OESO-rapport “Water Governance in the Netherlands:
Fit for the future?”

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 17 maart 2014
Reactie op het OESO-rapport “Water Governance in the Netherlands: Fit for
the future?” - 28966-27
Agenderen voor het gesprek met de Deltacommissaris.
Agenderen voor algemeen overleg Waterkwaliteit d.d. 11 juni 2014

Agendapunt:

Evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 27 maart 2014
Evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium - 2014Z05665
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag
15 mei 2014 te 12.00 uur
BuZa, EZ

Agendapunt:

23ste Voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 27 maart 2014
23ste Voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier - 2014Z05688
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag
15 mei 2014 te 12.00 uur.
Agenderen voor algemeen overleg Waterveiligheid d.d. 19 juni 2014
EZ

Voorstel:

28.

Voorstel:

29.

Voorstel:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

Europa

9

30.

Agendapunt:

Reactie op consultatie over de Europese Kaderrichtlijn INSPIRE
(2007/2/EC)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 19 maart 2014
Reactie op consultatie over de Europese Kaderrichtlijn INSPIRE (2007/2/EC) 31771-15
Agenderen voor algemeen overleg Ruimtelijke Ordening d.d. 16 april 2014.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Stand van zaken voorstel voor een EU richtlijn maritieme ruimtelijke
ordening en geïntegreerd kustbeheer

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 24 maart 2014
Stand van zaken voorstel voor een EU richtlijn maritieme ruimtelijke ordening
en geïntegreerd kustbeheer - 33601-9
Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 9 april 2014.
Het EU-voorstel Richtlijn maritieme ruimtelijke ordening betreft een prioritair
EU-dossier waar de commissie vorig jaar een behandelvoorbehoud op heeft
geplaatst en extra informatie-afspraken met de minister van Infrastructuur en
Milieu over heeft gemaakt. Het dossier wordt in Brussel in de Raadsformatie
van de Raad Algemene Zaken behandeld. In betreffende brief wordt
aangegeven dat de onderhandelingen in de eindfase verkeren.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Overig
32.

Agendapunt:

Werkbezoek Noordwijk i.v.m. de effecten van plaatsing van
windmolenparken die zichtbaar zijn vanaf de kust

Zaak:

Overig - adjunct-griffier, B. van Dijk - 5 maart 2014
Deelname werkbezoek Noordwijk i.v.m. de effecten van plaatsing van
windmolenparken die zichtbaar zijn vanaf de kust - 2014Z04080
Ter informatie. Middels een emailprocedure hebben op vrijdag 7 maart 2014
vijf leden aangegeven deel te willen nemen aan het werkbezoek
Windmolenparken op vrijdag 11 april 13:00 - 17:00 te weten: Litjens (VVD),
Aukje de Vries (VVD), Jansen (SP), Agnes Mulder (CDA), Van Tongeren
(GroenLinks). Hieronder vindt u het programma voor dit werkbezoek.
Programma werkbezoek Windmolenpraken op vrijdag 11 april 13:00 - 17:00:

Voorstel:

Noot:







13.00 - 13.30 ontvangst te Noordwijk
13.30 - 14.30 lunch in strandpaviljoen Noordwijk met
presentaties/discussie. De focus van de bijeenkomst zijn de bezwaren én
mogelijkheden om de doelstellingen van het Energieakkoord te kunnen
realiseren met het behoud van kustwaarden. Deelnemers zijn
vertegenwoordigers van:

Stuurgroep Platform Maritieme Windmolenparken

Nederlandse Wind Energie Associatie (op verzoek van de commissie)

Waddenvereniging

Energieleverancier (nog te bevestigen)
14.45 - 15.30 vertrek met een speciaal vrijgesteld voertuig over het
strand van Noordwijk naar Zandvoort (pers is hierbij aanwezig)
15.30 - 16.30 bijeenkomst in strandpaviljoen Zandvoort over de
maatschappelijk impact van windmolenparken zichtbaar vanaf de kust. Er
zal tijdens dit onderdeel eveneens een petitie worden aangeboden. Pers is
hierbij aanwezig.
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33.

Agendapunt:

Pilot Parlement en Wetenschap - Factsheet omgevingshinder spoor

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 28 maart 2014
Pilot Parlement en Wetenschap - Factsheet omgevingshinder spoor 2014Z05727
Staatssecretaris verzoeken om een brief over waar in Nederland problemen
zijn met omgevingshinder (geluid en trillingen) door het spoor en wat
beheerders en vervoerders momenteel doen aan het beperken daarvan.
De commissie heeft op 5 maart 2014, naar aanleiding van een voorstel van
het lid De Boer (VVD), om deze factsheet gevraagd. Toen is besloten om na
ontvangst van de factsheet te bespreken welke actie de commissie verder wil
ondernemen ten aanzien van dit dossier. Een van de daarbij besproken opties
was het vragen om een brief van de staatssecretaris. Ook is gesproken over
de mogelijkheid van een rondetafelgesprek. Indien leden daar na het lezen
van deze factsheet nog behoefte aan hebben, dan kunnen ze daartoe een
voorstel indienen conform de gebruikelijke procedure.

Voorstel:

Noot:

34.

35.

36.

Deelnemers zijn (vertegenwoordigers van):

Bewoners

Ondernemers (onder wie vissers en strandpaviljoenhouders)
16.30 - 17.00 vertrek strandpaviljoen Zandvoort en aankomst Noordwijk

Agendapunt:

Factsheet Kritieke prestatie indicatoren (KPI) op en rond het spoor in
het kader van de pilot Parlement en Wetenschap

Zaak:

Voorstel:

Stafnotitie - adjunct-griffier, B. van Dijk - 28 maart 2014
Mededeling inzake factsheet KPI’s op en rond het spoor in het kader van de
pilot Parlement en Wetenschap - 2014Z05729
Ter informatie.

Agendapunt:

Agenda activiteiten commissies IenM en EZ tot zomerreces 2014

Zaak:

Voorstel:

Overig - griffier, I.B. Sneep - 28 maart 2014
Agenda activiteiten commissies IenM en EZ tot zomerreces 2014 2014Z05707
Ter informatie.

Agendapunt:

Brief aan vakcommissies inzake voortouw BES-aangelegenheden

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties,
J. Recourt (PvdA) - 26 maart 2014
Brief aan vakcommissies inzake voortouw BES-aangelegenheden 2014Z05576
Voor kennisgeving aannemen.
Met deze brief informeert de voorzitter van de vaste commissie voor
Koninkrijksrelaties de vakcommissies over het feit dat het voortouw over BESaangelegenheden overgedragen is van de vaste commissie voor Binnenlandse
Zaken naar de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties.
BuHa-OS, BuZa, DEF, EZ, EU, FIN, I&M, OCW, RU, SZW, WR, VWS, V&J

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
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37.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
1. Wetgeving:
33 346, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van
de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten.
Dit wetsvoorstel is op 13 februari 2013 aangemeld voor plenaire behandeling
en vervolgens door de Kamer gekoppeld aan de behandeling van wetsvoorstel
32 859, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het
verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs. De
commissie V&J heeft tijdens haar procedurevergadering van 19 februari 2014
besloten om ook dat wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling.
NB: er hebben zich bij de plenaire griffie nog geen leden ingeschreven voor de
plenaire behandeling.
33 781, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht
motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor
landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (Trijbewijs)
Dit wetsvoorstel is op 29 januari 2014 aangemeld voor plenaire behandeling.
Het lid De Rouwe (CDA) heeft aangegeven het wetsvoorstel mondeling te
willen behandelen.
NB: er hebben zich bij de plenaire griffie nog geen leden ingeschreven voor de
plenaire behandeling.
2. Debatten:
Er staan geen plenaire debatten op I&M-gebied op de voorraadagenda.
3. Dertigledendebatten:
Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd.
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in regeling van werkzaamheden
d.d. 18 februari 2014.

Rondvraag
38.

Agendapunt:

Voorstel van het lid De Boer (VVD) om het algemeen overleg Vervoer
en beheer hoofdrailnet d.d. 23 april 2014 om te zetten in een
schriftelijk overleg/feitelijke vragenronde

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD)
- 14 maart 2014
Voorstel van het lid De Boer (VVD) om het algemeen overleg Vervoer en
beheer hoofdrailnet d.d. 23 april 2014 om te zetten in een schriftelijk
overleg/feitelijke vragenronde - 2014Z04768
Ter bespreking.
Het lid De Boer (VVD) stelt voor om het AO Vervoer en beheer hoofdrailnet
d.d. 23 april 2014 om te zetten in een schriftelijk overleg/feitelijke
vragenronde (naar gelang de voorkeur van de commissie), met als deadline
voor inbreng 23 april te 12.00 uur.

Voorstel:
Noot:

Het lid De Boer vindt het te snel om al een week na het AO Lange Termijn
Spooragenda (LTSA) d.d. 15 april 2014 de politieke discussie te voeren over
de vervoers- en beheersconcessies voor het hoofdrailnet en zou deze discussie
ook graag grondig voeren. Vandaar dat ze voorstelt om de behandeling
hiervan vóór het meireces schriftelijk te starten. De politieke discussie kan dan
later volgen, na de beantwoording van de schriftelijke voorbereiding en na een
eventuele plenaire afronding (VAO) en stemmingen over de LTSA.
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Tijdens de vorige procedurevergadering is besloten dit voorstel al besproken;
toen is besloten de staatssecretaris verzoeken aan te geven of het door het lid
De Boer voorgestelde behandeltraject in de Kamer zou leiden tot vertraging in
het proces op weg naar de vaststelling van de vervoer- en beheerconcessie
voor het Hoofdrailnet. Op het moment van verzending van deze agenda is hier
nog geen reactie op ontvangen; naar verwachting ontvangt de Kamer deze
vóór de procedurevergadering.

39.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Cegerek (PvdA) om de Modernisering Milieubeleid
te behandelen in een algemeen overleg Modernisering Milieubeleid, in
te plannen na het meireces

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Y. Cegerek (PvdA) 28 maart 2014
Verzoek lid Cegerek voor het behandelen van de Modernisering Milieubeleid in
een algemeen overleg Modernisering Milieubeleid - 2014Z05720
Ter bespreking.
Van het lid Cegerek (PvdA) is een behandelvoorstel ontvangen inzake de
Modernisering Milieubeleid (Kamerstuk 28663, nr. 55). Het voorstel is om de
Modernisering Milieubeleid te agenderen voor één algemeen overleg
Modernisering Milieubeleid, te houden na het meireces.

Voorstel:
Noot:

De modernisering van het milieubeleid heeft raakvlakken met zowel de
leefomgeving (geluid, luchtkwaliteit), de bodem- en waterkwaliteit, de externe
veiligheid, het omgevingsrecht (Omgevingswet), en duurzaamheid (o.a.
duurzaam inkopen).
De commissie heeft eerder in de procedurevergadering van 20 maart 2014
besloten om de Modernisering Milieubeleid te behandelen bij het algemeen
overleg Ruimtelijke Ordening d.d. 16 april 2014, Waterkwaliteit d.d. 11 juni
2014, Externe Veiligheid / Handhaving d.d. 19 juni 2014, Duurzaamheid d.d.
10 september 2014 en Leefomgeving d.d. 30 september 2014. Op basis van
dit besluit is de commissie voorgesteld steeds dat deel van de Modernisering
Milieubeleid te behandelen in het algemeen overleg waar dit opportuun is.

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 10 maart 2014
Modernisering Milieubeleid - 28663-55
Ter bespreking, zie bovenstaande.

Overig (besloten)

Geen agendapunten
Besluiten genomen op grond van e-mailprocedure
40.

Agendapunt:

Inventarisatie deelname gesprek met de Keniaanse 'Lands Committee'

Zaak:

Overig - adjunct-griffier, R.P. Jansma - 19 maart 2014
Inventarisatie deelname gesprek met de Keniaanse 'Lands Committee' 2014Z05079
In verband met de Nuclear Security Summit heeft de Keniaanse delegatie
besloten het verzoek om een gesprek op 27 maart 2014 in te trekken en het
voorstel gedaan om een nieuwe datum te plannen. Derhalve wordt in de
procedurevergadering geïnventariseerd welke leden deel willen nemen aan een
gesprek op 17 april 2014 van 12.00 tot 13.30.

Voorstel:
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Noot:

De commissie Wonen & Rijksdienst is voortouwcommissie voor dit gesprek
met de Keniaanse delegatie. Voorstel is om op 17 april van 12.00 tot 13.30
uur een lunch te verzorgen en tijdens de lunch een gesprek te hebben met de
Keniaanse 'Departmental Committee on Lands' over ruimtelijke ordening,
stedelijke ontwikkeling en grondeigendom.

Zaak:

Overig - adjunct-griffier, R.P. Jansma - 12 maart 2014
Deelname gesprek met de Keniaanse Parlementscommissie 'land' 28 maart
2014 - 2014Z04572
Zie boven

Voorstel:

41.

Agendapunt:

Inventarisatie deelname Technische Briefing Omgevingswet t.b.v. het
gesprek met de Raad van State d.d. 26 maart.

Zaak:

Overig - adjunct-griffier, R.P. Jansma - 21 maart 2014
Inventarisatie deelname Technische Briefing Omgevingswet t.b.v. het gesprek
met de Raad van State d.d. 26 maart. - 2014Z05257
Op 26 maart 2014 heeft de Technische Briefing over de Omgevingswet
plaatsgevonden

Voorstel:

Griffier:

I.B. Sneep

Activiteitnummer:

2013A04493
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