Den Haag, 15 oktober 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Inventarisatie belangstelling technische briefing door het PBL over de
mobiliteitstafel op dinsdag 30 oktober van 17.30 - 18.30 uur

Zaak:

Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
te Den Haag - 1
oktober 2018
Aanbod PBL voor technische briefing over rapport ‘Analyse van het Voorstel
voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ - 2018Z17384
Welke leden melden zich aan voor deelname aan deze technische briefing?
De technische briefing 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.
I&W, LNV, BiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Uitnodiging IBKI voor werkbezoek i.h.k.v. wijziging van Wet
rijonderricht motorrijtuigen

Zaak:

Brief derden - IBKI te Nieuwegein - 28 september 2018
Uitnodiging IBKI voor werkbezoek i.h.k.v. wijziging van Wet rijonderricht
motorrijtuigen 1993 (WRM) (34182) - 2018Z17272
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Uitnodiging vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat voor
de lancering van de Global Commission on Adaptation

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 oktober 2018
Uitnodiging vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat voor de
lancering van de Global Commission on Adaptation - 2018Z18052
Voor kennisgeving aannemen (deze activiteit vond plaats op 16 oktober
2018).
• Het betreft de lancering van een nieuwe internationale klimaatcommissie
die geïnitieerd is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
• De Global Commission on Adaptation werkt aan de opgave die voortkomt
uit het klimaatakkoord van Parijs en moet de mondiale agenda voor
klimaatadaptatie versnellen.

Voorstel:
Noot:

Wet- en regelgeving
5.

Agendapunt:

Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 5 oktober 2018
Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de
beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen
(Aanvullingswet geluid Omgevingswet) - 35054
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 28 november 2018.
• Het gaat hier om de inhoudelijke invulling van de kaders van de
Omgevingswet op het gebied van geluid.
• De tweede ondertekenaar van dit wetsvoorstel is de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
• Naast de Aanvullingswet geluid zijn er op het gebied van bodem,
grondeigendom en natuur afzonderlijke aanvullingswetten op de
Omgevingswet.
• De regering streeft naar gelijktijdige inwerkingtreding van de
Omgevingswet en de aanvullingswetten (in 2021).
• Uiterlijk 14 november 2018 wordt een wetgevingsrapport verspreid voor
gebruik door fracties.
BiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:

Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Wet bescherming
Antarctica

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 12 april 2018
Wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen
van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de
vergunningplicht en het verduidelijken van de positie van internationale
waarnemers - 34935
Kan deze wet als hamerstuk worden aangemeld voor plenaire behandeling?
LNV

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 8 oktober
2018
Nota naar aanleiding van het verslag - 34935-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
LNV
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7.

Agendapunt:

Luchtvaartverdrag tussen Nederland en Colombia (ten behoeve van
Aruba)

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 3 oktober 2018
Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van
Aruba, en de Republiek Colombia; Bogotá, 5 juni 2018 - 35051-(R2109)-1
Voor kennisgeving aannemen.
Met deze brief wordt een recentelijk tot stand gekomen verdrag ter
stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform 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 uiterlijk op 2 november 2018 door de Kamer of door ten minste
dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.
KR, BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Algemeen
8.

Agendapunt:

Nota van Wijziging op de begrotingsstaat Ministerie I&W 2019 in
verband met de toedeling van de Klimaatenvelop 2019

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 5 oktober 2018
Nota van wijziging - 35000-XII-6
Betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling I&W (35000-XII).

Voorstel:

9.

Agendapunt:

Aandachtspunten van de Algemene Rekenkamer bij de begroting 2019
van het ministerie van I&W

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 4 oktober 2018
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XII) van het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - 35000-XII-5
Betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling I&W (35000-XII).

Voorstel:

Infrastructuur en mobiliteit
10.

11.

Agendapunt:

Smart mobility Dutch reality

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 4 oktober 2018
Smart mobility Dutch reality - 31305-264
Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 29 november 2018.

Agendapunt:

Stand van zaken brandwerendheid enkele wegtunnels

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 oktober 2018
Stand van zaken brandwerendheid enkele wegtunnels - 29296-34
Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 29 november 2018.

Voorstel:
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12.

Agendapunt:

Proefcasus Eindhoven Airport

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 3 oktober 2018
Proefcasus Eindhoven Airport - 31936-516
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 5 december 2018.
DEF

Agendapunt:

Transparantie in onderzoeken rond luchtvaart

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 oktober 2018
Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 21 september 2018, over de transparantie in
onderzoeken rond luchtvaart n.a.v. de uitzending van EenVandaag inzake
Eindhoven Airport - 31936-517
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 5 december 2018.

Voorstel:

13.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Toestemming deelname vertegenwoordiger van de Commandant
Luchtstrijdkrachten aan technische briefing herindeling luchtruim

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 11 oktober 2018
Toestemming deelname technische briefing herindeling luchtruim 2018Z18142
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

Europa
15.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen in het tweede
kwartaal 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2018 21109-235
Voor kennisgeving aannemen.
De minister van Buitenlandse Zaken geeft een periodiek overzicht van de
stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse
wet- en regelgeving aan het einde van het tweede kwartaal van 2018. Voor
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betekent dit één
ingebrekestelling wegens niet tijdige implementatie van de Richtlijn
2014/45/EU (periodieke technische controle van motorvoertuigen en
aanhangwagens, en trekkerkenteken). Op korte termijn zal de minister van
Infrastructuur en Waterstaat een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer
aanbieden waarin dit alsnog wordt geregeld.

Voorstel:
Noot:

16.

Volgcommissie(s):

EZK, FIN, I&W, J&V, LNV, SZW

Agendapunt:

Fiche: Wijziging van de Noordzee – Middellandse Zee corridor na de
Brexit

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 5 oktober 2018
Fiche: Wijziging van de Noordzee – Middellandse Zee corridor na de Brexit 22112-2698
Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad op 21 november 2018.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Reeds geagendeerde/betrokken stukken
17.

Agendapunt:

Reactie gewijzigd amendement 'versterkte rol van de Kamer' van het
lid Ziengs m.b.t. het Europese Vierde Spoorwegpakket

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 9 oktober 2018
Reactie op gewijzigd amendement van het lid Ziengs over een versterkte rol
van de Kamer (Kamerstuk 34914-18) - 34914-20
Reeds betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel op 9 oktober 2018.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

18.

Agendapunt:

Reactie staatssecretaris amendement 'open toegang' van het lid
Ziengs m.b.t. het Europese Vierde Spoorwegpakket

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 9 oktober 2018
Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Ziengs over open toegang
(Kamerstuk 34914-19) - 34914-21
Reeds betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel op 9 oktober 2018.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Laçin (SP) over het bericht dat
recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 4 oktober 2018
Reactie op het verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 13 september 2018, over het bericht dat
recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden - 30872-221
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Leefomgeving op 18 oktober
2018.

Voorstel:

20.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
inzake rapportage 'Inventarisatie asbestdaken in provincies'

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Infrastructuur en Waterstaat, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 3 oktober 2018
Brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat inzake
rapportage 'Inventarisatie asbestdaken in provincies' - 34675-9
Reeds betrokken bij het plenaire wetgevingsdebat Wetsvoorstel verwijdering
asbest en asbesthoudende producten.

Voorstel:

21.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake twee asbestmoties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 8 oktober 2018
Reactie op verzoek commissie inzake de moties van de leden Von Martels en
Remco Dijkstra (Kamerstuk 25883-307) en de motie van het lid Bisschop c.s.
(Kamerstuk 25883-308) - 25883-337
Reeds betrokken bij het plenaire wetgevingsdebat Wetsvoorstel verwijdering
asbest en asbesthoudende producten.
SZW

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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22.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda informele Milieu- en Transportraad 29 en 30
oktober 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 oktober 2018
Geannoteerde agenda informele Milieu- en Transportraad 29 en 30 oktober
2018 - 21501-08-741
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg Informele Milieu- en Transportraad
op 11 oktober 2018.
BiZa, EZK, BuHa-OS, EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overzichten activiteiten op IenW-gebied
23.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissieactiviteiten tot aan het kerstreces
16-10-2018 16.00 - 17.30 Gesprek Deltacommissaris
17-10-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
17-10-2018 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Wijziging
Asbestverwijderingsbesluit en Bouwbesluit in verband met het Landelijk
asbestvolgsysteem
17-10-2018 13.00 - 14.00 Technische briefing REACH, Kaderrichtlijn Water, de
Drinkwaterrichtlijn en het Nederlandse vergunningstelsel
18-10-2018 10.00 - 12.30 Technische briefing Herindeling van het luchtruim
18-10-2018 14.00 - 15.00 Technische briefing IW-aspecten Meerjarig
Financieel Kader (MFK)
18-10-2018 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Leefomgeving
30-10-2018 13.30 - 13.45 Petitie N35
31-10-2018 10.30 - 14.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek
Infrastructuur en Waterstaat
Ten behoeve van dit wetgevingsoverleg zal in samenwerking met de
begrotingsrapporteurs een stafnotitie worden verspreid.
31-10-2018 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
01-11-2018 18.00 - 21.00 Algemeen overleg Stint
07-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
12-11-2018 10.00 - 14.00 Werkbezoek Toepassing grond en baggerspecie in
diepe plassen in de praktijk
De leden Van Aalst (PVV), Von Martels (CDA), Sienot (D66) en Laçin
(SP) hebben zich aangemeld voor dit werkbezoek.
20-11-2018 13.30 - 13.45 Petitie Verkeersproblemen A15
20-11-2018 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Nucleaire Veiligheid
21-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
21-11-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 3 december
22-11-2018 10.00 - 11.00 Technische briefing Aanbieding van
Waterschapspeil door UvW
22-11-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
26-11-2018 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water
Ten behoeve van dit wetgevingsoverleg zal een stafnotitie worden verspreid.
29-11-2018 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
04-12-2018 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS
05-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
05-12-2018 11.15 - 16.15 Algemeen overleg Luchtvaart
06-12-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoorordening
06-12-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Maritiem
06-12-2018 18.00 - 20.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 20 december
12-12-2018 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
19-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

6

24.

Agendapunt:
Noot:

Nog te plannen plenaire activiteiten
1. Wetgeving
• 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (re- en
dupliek)
2. Debatten
• Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
• Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim
Aangevraagd door het lid Bruins (CU) in de regeling van werkzaamheden
van 26 juni 2018
• Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte
Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden
van 4 september 2018
3. Dertigledendebatten
• Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden
van 30 januari 2018
• Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door
chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
van 21 februari 2018
• Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van
werkzaamheden van 7 maart 2018
• Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden
van 13 maart 2018
• Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden van 13 maart 2018
• Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden
van 22 maart 2018
• Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van
Schiphol
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden
van 3 april 2018
• Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen
Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van
werkzaamheden van 11 april 2018
• Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan
gedacht
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden van 14 juni 2018
• Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden
slecht voor het milieu zijn
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
van 4 juli 2018
• Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
van 5 juli 2018
• Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de
milieuregels overtreden
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
van 13 september 2018
• Dertigledendebat over het actieplan ‘Slim en duurzaam’ van de
luchtvaartsector
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden van 4 oktober 2018
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•

Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden
van 10 oktober 2018

4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag
Schriftelijk Overleg (VSO))
• VAO Verkeersveiligheid met als eerste spreker het lid Kröger (GL)
• VSO Structuurvisie Ondergrond met als eerste spreker het lid Kröger (GL)
• VAO Spoor met als eerste spreker het lid Kröger (GL)
NB: de IW-begrotingsbehandeling is voorzien in de week van 6
november 2018.

Overig (besloten)
25.

Agendapunt:
Noot:

Bevindingen van de rapporteurs in het kader van het
begrotingsonderzoek 2019
Voorstel: de bevindingen van de IW-begrotingsrapporteurs zullen mondeling
worden teruggekoppeld.

Griffier:

M.Y. Israel

Activiteitnummer:

2018A01430
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