Den Haag, 30 september 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
BuZa
DEF
EU
EZK
FIN
J&V
KR
LNV
OCW
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 2 oktober 2019
10.15 - 11.15 uur
openbaar
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Verzoek van de commissie voor Vervoer en Digitale infrastructuur van
de Duitse Bondsdag om op 9 oktober as. om 12.30 uur een gesprek te
voeren met leden van de commissie voor IenW

Zaak:

Brief derden - Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland (NL) te Den Haag
- 11 september 2019
Verzoek van de Duitse Ambassade namens de commissie voor Vervoer en
Digitale infrastructuur van de Duitse Bondsdag om een gesprek te voeren met
de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 9 oktober 2019 2019Z17308
Welke leden melden zich hiervoor aan?
Vanuit de commissie voor IenW en de contactgroep Duitsland hebben zich de
volgende leden aangemeld: Koerhuis (VVD), Amhaouch (CDA, vanaf 13.00
uur), Schonis (D66) en Van Otterloo (50PLUS). De activiteit staat nog open
voor extra aanmeldingen. Van Duitse zijde nemen acht Kamerleden deel. In
2014 en 2016 heeft de toenmalige commissie voor IenW een bezoek gebracht
aan deze Duitse collegacommissie.

Voorstel:
Noot:

3.

Agendapunt:

Inventarisatie deelnemers aan gesprek met de Deltacommissaris op 7
november 2019 van 15.00 tot 16.30 uur

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, B. Schuurkamp - 11
september 2019
Inventarisatie deelnemers aan gesprek met de Deltacommissaris op 7
november 2019 van 15.00 tot 16.30 uur - 2019Z16909
Welke leden melden zich hiervoor aan?
Dit gesprek vindt doorgang indien zich daarvoor ten minste 4 leden aanmelden
die minimaal 30 zetels vertegenwoordigen. Aanmelding is niet vrijblijvend:
indien een lid zich afmeldt, dient hij/zij voor vervanging te zorgen.

Voorstel:
Noot:

Wet- en regelgeving
4.

Agendapunt:

Wijziging Europese Overeenkomst inzake internationaal vervoer van
gevaarlijke goederen via de weg

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 september 2019
Protocol tot wijziging van de titel van de Europese Overeenkomst van 30
september 1957 betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke
goederen over de weg (ADR); Genève, 13 mei 2019 - 35281-1
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 9 oktober 2019 door de Kamer of door ten
minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.
BuZa, EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de
Waterwet

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 27 mei 2019
Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds
van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast - 35211
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en
Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 september 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35211-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Algemeen
6.

Agendapunt:

Begroting Ministerie, Infrastructuurfonds en Deltafonds, MIRToverzicht en Deltaprogramma

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 17 september 2019
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 - 35300-XII
Agenderen voor de plenaire begrotingsbehandeling in de week van 15 oktober
2019.

Voorstel:
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Voorstel:
Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Voorstel:
Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Voorstel:

7.

Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 11 november 2019, voor wat
betreft de wateronderdelen.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek op 9 oktober
2019.
Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 17 september 2019
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar
2020 - 35300-A
Agenderen voor de plenaire begrotingsbehandeling in de week van 15 oktober
2019.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek op 9 oktober
2019.
Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 17 september 2019
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 35300-J
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 11 november 2019.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 10 oktober
2019.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 september 2019
MIRT Overzicht 2020 - 35300-A-4
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 17 oktober
2019.
Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 25 november 2019.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 11 november 2019, voor wat
betreft de wateronderdelen van het MIRT-overzicht.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 september 2019
Deltaprogramma 2020 - 35300-J-4
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 10 oktober
2019.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 11 november 2019.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden inzake de incidentele suppletoire
begroting Urgenda

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 28 juni 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake
Urgenda) - 35235
Aanmelden voor plenaire behandeling. Kan dit worden afgedaan als
hamerstuk?

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 27 september 2019
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de
begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor
het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda) (Kamerstuk
35235) - 2019Z18288
Betrekken bij de verdere behandeling van de incidentele suppletoire begroting
Urgenda (35235).

3

8.

Agendapunt:

Meerjarenplan ILT 2020-2024

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 september 2019
Meerjarenplan ILT 2020-2024 - 35300-XII-4
Agenderen voor het algemeen overleg Toezicht en handhaving op 16 januari
2020.
Het algemeen overleg Toezicht en handhaving was voorzien in het najaar
2019. Gezien het feit dat de stukken over de inzet bij milieucriminalilteit, het
onderzoek naar vergunningverlening, toezicht en handhaving en de stand van
zaken van het programma Duurzame Veiligheid 2030 en Safety Delta
Nederland pas kort voor het Kerstreces komen is het algemeen overleg kort
na het Kerstreces gepland.

Voorstel:
Noot:

9.

Agendapunt:

Besteding extra middelen ILT en invulling overige toezeggingen die de
ILT betreffen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 4 juli 2019
Besteding extra middelen ILT en invulling overige toezeggingen die de ILT
betreffen - 35000-XII-87
Agenderen voor de begrotingsbehandeling in de week van 15 oktober 2019.
De commissie had eerder besloten deze brief te agenderen voor het nog te
plannen algemeen overleg Toezicht en handhaving. Gezien het feit dat dit
algemeen overleg op 16 januari 2020 zal plaatsvinden wordt nu voorgesteld
de brief te agenderen voor de begrotingsbehandeling in de week van 15
oktober 2019.

Voorstel:
Noot:

Infrastructuur en mobiliteit
10.

Agendapunt:

Evaluatie Convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de
burgerluchtvaart

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 2 juli
2019
Evaluatie Convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de
burgerluchtvaart - 24804-100
Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over vliegen boven
conflictgebieden.
De commissie Justitie en Veiligheid heeft deze brief tijdens haar
procedurevergadering van 12 september 2019 overgedragen aan de
commissie Infrastructuur en Waterstaat.
I&W

Agendapunt:

Instructie 40ste ICAO Assembly

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 september 2019
Instructie 40ste ICAO Assembly - 31936-663
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Verduurzaming
luchtvaart.

Voorstel:
Noot:

11.

Voorstel:
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12.

Agendapunt:

Stand van zaken Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad Airport

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 september 2019
Stand van zaken Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad Airport 2019Z18021
De aangekondigde analyse afwachten zodat deze in samenhang met het
Luchthavenbesluit Lelystad kan worden behandeld.
• Met de aangekondigde onafhankelijke analyse laat de minister
onderzoeken in hoeverre Lelystad Airport de functie als
overloopluchthaven van Schiphol kan vervullen met een
verkeersverdelingsregel in werking.
• Tijdens de procedurevergadering van 19 december 2018 heeft de
commissie besloten de behandeling van het Luchthavenbesluit Lelystad
aan te houden totdat duidelijkheid is verkregen over de toepassing van het
selectiviteitsbeleid Schiphol-Lelystad.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

13.

Agendapunt:

Uitstel beantwoording vragen over de Nota van Antwoord ingediende
zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 september 2019
Uitstel beantwoording vragen over de Nota van Antwoord ingediende
zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad - 31936-660
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Van Brenk over frictie tussen bouwers
en Rijkswaterstaat

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 2 september 2019
Reactie op verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 26 juni 2019, over frictie tussen bouwers en
Rijkswaterstaat - 35000-XII-91
Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 25 november 2019 dan wel voor het
plenaire debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat, indien dat
eerder plaatsheeft.

Voorstel:

15.

16.

Agendapunt:

Instandhouding Rijksinfrastructuur

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 september 2019
Instandhouding Rijksinfrastructuur - 35300-A-5
Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 25 november 2019.

Agendapunt:

Onderzoek voertuigverlichting

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 september 2019
Onderzoek voertuigverlichting - 29398-753
Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 18 december
2019.

Voorstel:
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17.

Agendapunt:

Stand van zaken omtrent de nieuwe Stint

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 september 2019
Stand van zaken omtrent de toelating van een nieuwe Stint tot de weg 29398-754
Agenderen voor het nog in te plannen plenaire debat over informatie over de
Stint die niet naar de Kamer is gestuurd.

Voorstel:

18.

Agendapunt:

Reactie op verzoek Van Aalst over het bericht ‘Minister wist dat stint
nooit weg op mocht, fouten bij keuring verzwegen’

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 september 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van Aalst, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 25 september 2019, over het bericht ‘Minister wist dat
stint nooit weg op mocht, fouten bij keuring verzwegen’ - 2019Z18025
Agenderen voor het nog in te plannen plenaire debat over informatie over de
Stint die niet naar de Kamer is gestuurd.

Voorstel:

Water en milieu
19.

Agendapunt:

Stand van zaken droogte

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 september 2019
Stand van zaken droogte - 27625-482
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 11 november 2019.

Voorstel:

20.

Agendapunt:

Feitenanalyse veranderende kostenramingen
Hoogwaterbeschermingsprogramma

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 september 2019
Feitenanalyse veranderende kostenramingen
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) - 32698-47
Betrekken bij het nog te plannen schriftelijk overleg over de 16e
Voortgangsrapportage in het najaar 2019.

Voorstel:

21.

Agendapunt:

Opzet beleidsdoorlichting Bodem en Ondergrond

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 13 september 2019
Opzet beleidsdoorlichting Bodem en Ondergrond - 32861-53
Wenst de commissie specifieke aandachtspunten mee te geven aan de
staatssecretaris voor de uit te voeren beleidsdoorlichting artikel 13: Bodem en
Ondergrond?
De bijgevoegde stafnotitie bevat de suggestie de staatssecretaris te
verzoeken een overzicht te geven van de concrete operationele doelstellingen
van het beleid van artikel 13 en hierbij aan te geven in hoeverre zij verwacht
dat deze doelstellingen een voldoende basis vormen voor het vaststellen van
de doeltreffend en doelmatigheid.
De notitie bevat de suggestie om de staatssecretaris mee te geven een
mogelijkheid in te bouwen om hiaten te kunnen invullen, bijvoorbeeld
door (kwantitatieve)informatie op te halen bij decentrale overheden en andere
instanties die een centrale rol vervullen in het uitvoeren van het bodembeleid.

Voorstel:

Noot:
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22.

Agendapunt:

Particulier gebruik van biociden in en om het huis

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 24 september 2019
Particulier gebruik van biociden in en om het huis - 27858-483
De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzoeken de
behandeling over te nemen.
De brief kan worden geagendeerd voor het algemeen overleg
Gewasbeschermingsmiddelen op 31 oktober 2019.

Voorstel:
Noot:

23.

24.

Agendapunt:

Inzet Nederlandse pompen in Vlaanderen

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 24 september 2019
Inzet Nederlandse pompen in Vlaanderen - 2019Z17824
Agenderen voor het algemeen overleg Maritiem op 6 november 2019.

Agendapunt:

Rapporten ILT en RIVM over GenX

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 25 september 2019
Rapporten ILT en RIVM over GenX - 28089-148
Wenst de commissie een schriftelijk overleg te voeren over deze brief met als
inbrengdatum 31 oktober 2019?

Voorstel:

25.

Agendapunt:

Aanpak kleine plastic flessen en blik in het zwerfafval

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 27 september 2019
Aanpak kleine plastic flessen en blik in het zwerfafval - 2019Z18192
Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie op 15 oktober
2019.

Voorstel:

26.

Agendapunt:

Rapport Global Commission on Adaptation

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 september 2019
Rapport Global Commission on Adaptation - 32813-393
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

Europa
27.

Agendapunt:

Kabinetsappreciatie Commissiemededeling Brexit d.d. 12 juni en stand
van zaken nationale voorbereidingen no deal scenario

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 5 juli 2019
Kabinetsappreciatie Commissiemededeling Brexit d.d. 12 juni en stand van
zaken nationale voorbereidingen no deal scenario - 23987-362
De minister en staatssecretaris verzoeken om een stand van zakenbrief inzake
de Brexit op IenW-terrein.
Vanuit de commissie voor Europese Zaken wordt de bovenstaande suggestie
gedaan aan vaste commissies, gezien het gegeven dat het no-dealscenario op
dit moment nog steeds als het meest waarschijnlijke scenario wordt gezien.

Voorstel:
Noot:
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28.

Volgcommissie(s):

BuZa, LNV, BuHa-OS, BiZa, DEF, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, OCW, SZW, VWS

Agendapunt:

Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde
agenda Transportraad 20 september 2019 te Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 juni 2019
Verslag van de Transportraad van 6 juni 2019 - 21501-33-768
Voor kennisgeving aannemen.
Na ontvangst van de beantwoording van het schriftelijk overleg Transportraad
op 11 september jl. heeft de commissie afgezien van een VSO Transportraad.
EU

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Noot:

29.

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 3 september 2019
Geannoteerde agenda Transportraad 20 september 2019 te Brussel - 2150133-775
Reeds behandeld tijdens het schriftelijk overleg Transportraad op 5 september
2019.
EU
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 september 2019
Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda
Transportraad 20 september 2019 te Brussel - 21501-33-778
Voor kennisgeving aannemen.
Reeds behandeld bij het schriftelijk overleg Transportraad op 5 september
2019.

Agendapunt:

EU-voorstellen week 36-39

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.Y. Israel - 26 september 2019
EU-voorstellen week 36-39 - 2019Z18064
Ter informatie.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
30.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over verbeteringen aansluitroutes
Lelystad Airport ( (Kamerstuk 31936-640)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 september 2019
Beantwoording vragen commissie over verbeteringen aansluitroutes Lelystad
Airport - 31936-661
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Luchtvaart op 11 september 2019.
DEF

Agendapunt:

ZZS-status en metingen GenX-stoffen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 10 september 2019
ZZS-status en metingen GenX-stoffen - 28089-147
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Leefomgeving op 12 september
2019.

Voorstel:

31.

Voorstel:
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32.

33.

34.

35.

Agendapunt:

Problemen CBR

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 september 2019
Problemen CBR - 29398-743
Reeds behandeld bij het plenaire debat over het CBR op 11 september 2019.

Agendapunt:

Wetgevingsagenda openbaar vervoer en spoor 2019

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 10 september 2019
Wetgevingsagenda openbaar vervoer en spoor 2019 - 29984-862
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Spoor op 25 september 2019.

Agendapunt:

Bereikbaarheid van Zandvoort

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 11 september 2019
Bereikbaarheid van Zandvoort - 35000-A-133
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Spoor op 25 september 2019.

Agendapunt:

Spoorinfrastructuur havengebied Rotterdam

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 14 september 2019
Spoorinfrastructuur havengebied Rotterdam - 29984-864
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Spoor op 25 september 2019.

Voorstel:

36.

Agendapunt:

Antwoord op vragen commissie over Voortgang spoorgoederenvervoer
en Betuweroute

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 18 juli 2019
Stand van zaken beleidsintensivering Spoortrillingen - 29984-859
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Spoor op 25 september 2019.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

37.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 18 juli 2019
Voortgang spoorgoederenvervoer en Betuweroute - 29984-858
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Spoor op 25 september 2019.
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 24 september 2019
Antwoord op vragen commissie over Voortgang spoorgoederenvervoer en
Betuweroute - 29984-867
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Spoor op 25 september 2019.

Agendapunt:

Halfjaarrapportages 2019 en midterm reviews van de concessies van
NS en ProRail

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 12 september 2019
Halfjaarrapportages 2019 en midterm reviews van de concessies van NS en
ProRail - 29984-863
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Spoor op 25 september 2019.

Voorstel:
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38.

Agendapunt:

Actieplan versterking spoorsector

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 16 september 2019
Actieplan versterking spoorsector - 29544-948
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Spoor op 25 september 2019.
OCW, SZW

Agendapunt:

Uitvoering vervoerconcessies Waddenveren West en Oost

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 19 september 2019
Uitvoering vervoerconcessies Waddenveren West en Oost - 23645-709
Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi.

Agendapunt:

Voortgang taxibeleid

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 19 september 2019
Voortgang taxibeleid - 31521-116
Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Milieuraad 4 oktober 2019

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 19 september 2019
Geannoteerde agenda Milieuraad 4 oktober 2019 - 21501-08-789
Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Milieuraad op 25 september
2019.
FIN, EZK, EU

Voorstel:

39.

40.

41.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overzichten activiteiten op IenW-gebied
42.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering
1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134(R1972)
Op 30-05-2013 heeft de commissie een nader wetsverslag toegezonden, op
19-10-2015 hebben de Staten van Aruba eveneens een verslag verzonden
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-112017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de commissie een wetsverslag toegezonden
3. Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op
10-04-2019, 35188
Op 11-09-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
4. Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen
wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211
Op 09-09-2019 heeft de commissie de nota naar aanleiding van het verslag
ontvangen
5. Wijziging Scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering loodsplicht,
05-07-2019, 35248
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 02-10-2019
6. Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen, ingediend op
30-08-2019, 35267
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 30-10-2019
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43.

Agendapunt:
Noot:

Nog te plannen plenaire activiteiten
Debatten
20. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister IW)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27
november 2018
38. Debat over de quickscan luchthaven in zee (minister IW)
Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van
12 februari 2019
63. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister IW,
minister JV)
Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van
werkzaamheden van 18 april 2019
80. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 29 mei 2019
92. Debat over vliegen boven conflictgebieden (minister IW)
Aangevraagd door het lid Sjoerdsma, namens Paternotte (beiden D66), in de
regeling van werkzaamheden van 25 juni 2019
96. Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat (minister IW)
Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van
werkzaamheden van 26 juni 2019
111. Debat over het bericht dat de bronnen van ons drinkwater steeds
kwetsbaarder worden (minister IW)
Aangevraagd door het lid De Groot (D66) in de regeling van werkzaamheden
van 12 september 2019
120. Debat over informatie over de Stint die niet naar de Kamer is gestuurd
(minister IW)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 26 september 2019
Dertigledendebatten
20. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het
spoornetwerk (staatssecretaris IW)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 15 januari 2019
24. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing
voor vrachtwagens (minister IW)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 24 januari 2019
32. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in
geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister IW, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden 12 februari 2019
35. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister IW, minister
VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de
regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
59. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot
(staatssecretaris IW, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 22
mei 2019
64. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het
drinkwater (minister IW, minister LNV)
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden 25 juni 2019
NB: Het lid Kröger (GroenLinks) heeft twee dertigeldendebatten ingetrokken.
VAO's/VSO's
VAO Wadden, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
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VAO Duurzaam vervoer, aangevraagd door het lid Schonis (D66)
VAO Leefomgeving, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VAO Spoor, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
IenW-begrotingsbehandeling
Week 42 (15-16-17 okt)

44.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissieactiviteiten
01-10-2019 16.30 - 18.30 Hoorzitting / rondetafelgesprek Afvalimport
02-10-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging
Scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering loodsplicht*
02-10-2019 14.00 - 16.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Luchthaven in zee
03-10-2019 10.00 - 11.00 Technische briefing PFAS-stoffen
03-10-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorhang ontwerp
Loodsplichtbesluit 2021
03-10-2019 14.00 - 15.30 Technische briefing Mobiliteitsfonds en de invloed
op de MIRT-systematiek
04-10-2019 14.00 - 17.00 Werkbezoek Wonen en werken in een bereikbaar
Utrecht
De leden Ronnes (CDA) Van Eijs, Schonis (beiden D66), Kröger
(GroenLinks), Dik-Faber (ChristenUnie), Van Brenk (50PLUS) en
Bisschop (SGP) hebben zich aangemeld voor dit werkbezoek.
09-10-2019 15.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek
Infrastructuur en Waterstaat*
10-10-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Deltaprogramma 2020
10-10-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de
begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020
14-10-2019 12.00 - 15.00 Werkbezoek Legionella: regels voor ondernemers
m.b.t. waterkwaliteit
De leden Ziengs (VVD), Van Aalst (PVV) Bromet (GL), Laçin (SP) en
Van Brenk (50Plus) hebben zich aangemeld voor dit werkbezoek.
15-10-2019 16.30 - 20.30 Algemeen overleg Circulaire Economie
17-10-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen MIRT Overzicht 2020
30-10-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de
Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen*
06-11-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Maritiem
11-11-2019 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water*
13-11-2019 10.30 - 12.30 Hoorzitting / rondetafelgesprek Kosten en baten
vervoersmodaliteiten
21-11-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 2 - 3
december 2019
25-11-2019 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
27-11-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
04-12-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Externe Veiligheid
05-12-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
10-12-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 19
december 2019*
16-12-2019 10.30 - 15.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Kröger:
Luchtvaart op de rails
17-12-2019 13.30 - 13.45 Petitie Aandacht voor verkeersmentaliteit
18-12-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
19-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
20-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
*Ten behoeve van deze activiteit is/zal een
stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor
gebruik door fracties.
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Rondvraag
45.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Van Brenk (50PLUS) om de minister te verzoeken
om een reactie op het bericht 'Drinkwaterbronnen Nederland steeds
meer vervuild'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk
(50PLUS) - 12 september 2019
Voorstel van het lid Van Brenk (50PLUS) om de minister te verzoeken om een
reactie op het bericht 'Drinkwaterbronnen Nederland steeds meer vervuild' 2019Z17076
Ter bespreking.
Het bericht is via deze link beschikbaar.

Voorstel:
Noot:

46.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Remco Dijkstra namens Aukje de Vries (beiden
VVD) om de minister te verzoeken om een reactie op het bericht
'Tunnel naar Ameland is een "serieuze optie"' (Trouw, 12-09-19)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries
(VVD) - 12 september 2019
Voorstel van het lid Aukje de Vries (VVD) om de minister te verzoeken om een
reactie op het bericht 'Tunnel naar Ameland is een "serieuze optie"' (Trouw,
12-09-19) - 2019Z17099
Ter bespreking.

Voorstel:

47.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om de commissiestaf te
verzoeken een politiek neutraal feitenrelaas op te stellen over de
manier waarop de Kamer is geïnformeerd over de Stint

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.R. van Aalst
(PVV) - 27 september 2019
Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om de commissiestaf te verzoeken een
politiek neutraal feitenrelaas op te stellen over de manier waarop de Kamer is
geïnformeerd over de Stint - 2019Z18216
Ter bespreking.

Voorstel:

48.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Ziengs (VVD) om in november een reactie van de
staatssecretaris te ontvangen op de ACM-quickscan -waarvan ook de
kruissubsidiëring en de gescheiden boekhouding van NS een
onderdeel vormen- en/of een reactie te verzoeken op de update van
de quick scan die kan worden uitgezet nadat het hoger beroep heeft
gediend inzake de ACM en NS

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) 30 september 2019
Voorstel van het lid Ziengs (VVD) om in november een reactie van de
staatssecretaris te ontvangen op de ACM-quickscan -waarvan ook de
kruissubsidiëring en de gescheiden boekhouding van NS een onderdeel
vormen- en/of een reactie te verzoeken op de update van de quick scan die
kan worden uitgezet nadat het hoger beroep heeft gediend inzake de ACM en
NS - 2019Z18298
Ter bespreking.

Voorstel:
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Overig (besloten)
49.

Agendapunt:

Terugkoppeling zomergesprekken 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 27 september 2019
Terugkoppeling zomergesprekken 2019 - 2019Z18237
Ter informatie.
Naar aanleiding van de suggesties van fractiemedewerkers zal de
commissiestaf de volgende acties en werkwijzen toepassen:
• Het belang van tijdige toezending van Kamerbrieven bij het ministerie
onder de aandacht brengen.
• Een proef starten met verzending van een periodiek bulletin met
verdiepende artikelen uit vakbladen en een actueel overzicht van te
verwachten publicaties van kennisinstellingen.
• Nagaan of het zinvol is om in december of januari een bijeenkomst te
organiseren voor IW-fractiemedewerkers waarin de staf een toelichting
geeft op de inventarisatie voor de kennisagenda 2020 en de agenda van
de Europese Commissie.

Voorstel:
Noot:

50.

Agendapunt:

Voorbereiding van het jaarlijkse gesprek van uw voorzitter met I&Wbewindspersonen (verzoek om eventuele suggesties vanuit de
commissie ter vergadering in te brengen)

51.

Agendapunt:

Terugkoppeling van de bevindingen van het begrotingsonderzoek van
de rapporteurs Van Eijs (D66) en Kröger (GroenLinks)

Griffier:

M.Y. Israel

Activiteitnummer:

2019A00980
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