Den Haag, 18 februari 2019
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Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 20 februari 2019
10.15 - 11.15 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Uitnodiging voor de nationale conferentie Circulaire Economie op 21
februari 2019

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 6 februari 2019
Uitnodiging vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat voor de
nationale conferentie Circulaire Economie - 2019Z02215
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Voorstel:

Wet- en regelgeving
3.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport
Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig
bestuursorgaan)

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 29 oktober 2018
Wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination
Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan) - 35060
Aanmelden voor plenaire behandeling: kan dit wetsvoorstel als hamerstuk
worden afgedaan?
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 6 februari 2019
Afschrift van de brief van de Algemene Rekenkamer over formeel overleg
inzake artikel 7.40 lid 1a Comptabiliteitswet 2016 over omvorming Stichting
Airport Coordination Netherlands - 35060-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel (35060).
BiZa

Agendapunt:

Ontwerpbesluit ter uitbreiding van het app-verbod in het verkeer

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 8 februari 2019
Ontwerp-Besluit tot wijziging van het RVV 1990 en de bijlage, bedoeld in
artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften i.v.m. uitbreiding verbod vasthouden mobiele telefoon
in het verkeer - 29398-670
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 5 maart 2019.
De minister verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de
Kamerbehandeling is afgerond.
Dit ontwerpbesluit breidt het verbod op het vasthouden van mobiele
elektronische apparatuur in het verkeer uit naar fietsers en trambestuurders.
De voorlegging van het vast te stellen ontwerpbesluit geschiedt in het kader
van artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 2 vijfde lid Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en biedt de Kamer
de mogelijkheid zich tot en met 9 maart 2019 uit te spreken over het
ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State
zal worden voorgelegd. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 juli 2019.

Voorstel:

4.

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

5.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en
Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 6 februari 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35060-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa

Agendapunt:

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

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 februari 2019
Wijzigingen van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en
inname in de Rijn- en binnenvaart (met Bijlagen en Aanhangsels);
Straatsburg, 9 september 1996 - 30952-329
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

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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6.

Agendapunt:

Nahang besluit ter uitvoering van de Kwikverordening

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 15 februari 2019
Nahang besluit ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/852
(kwikverordening) - 2019Z03084
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Noot:

De voorlegging van dit besluit geschiedt in het kader van de wettelijk
voorgeschreven nahangprocedure (artikel 21.6, vijfde lid, eerste volzin, van de
Wet milieubeheer). Gelet op artikel 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer
behoefde dit besluit niet te worden voorgehangen.
Het besluit behelst een verbod op productie, invoer en uitvoer voor een reeks
producten, waarvan enkele niet eerder in EU-wetgeving gereguleerd waren.
Ook is de introductie van nieuwe kwikhoudende producten nu in beginsel
verboden. Daarnaast bevat de kwikverordening bepalingen omtrent het beheer
van kwikafval.

Infrastructuur en mobiliteit
7.

8.

Agendapunt:

Toelichting op de overschrijdingen van de risicoplafonds voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 13 februari 2019
Toelichting op de overschrijdingen van de risicoplafonds voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen op het spoor - 30373-69
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 28 maart 2019.

Agendapunt:

Toekomstbeeld openbaar vervoer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 6 februari 2019
Toekomstbeeld openbaar vervoer - 23645-685
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 28 maart 2019.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 7 maart
2019.

Voorstel:
Voorstel:

9.

Agendapunt:

Vervolgaanpak overstapproblematiek ov-chipkaart

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 4 februari 2019
Vervolgaanpak overstapproblematiek OV-chipkaart - 23645-684
Agenderen voor het algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi op 21 maart
2019.

Voorstel:

10.

Agendapunt:

Signaalrapportage ILT over moeilijk te detecteren fraude met
tachografen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 7 februari 2019
Signaalrapportage Tachograaffraude - 35000-XII-72
Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 12 juni 2019.

Voorstel:
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11.

Agendapunt:

Toelating Stint tot de openbare weg definitief ingetrokken

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 5 februari 2019
Toelating Stint tot de openbare weg definitief ingetrokken - 29398-660
Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 12 juni 2019.

Voorstel:

12.

13.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk over het bericht dat de
Merwedebrug bijna was ingestort

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 februari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 17 januari 2019, over het bericht ‘Merwedebrug was
bijna ingestort, Nederland aan ramp ontsnapt’ - 29385-97
Agenderen voor het algemeen overleg MIRT op 13 juni 2019.

Agendapunt:

Plan van aanpak Marsroute N35

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 februari 2019
Plan van aanpak Marsroute N35 - 35000-A-84
Agenderen voor het algemeen overleg MIRT op 13 juni 2019.

Voorstel:

14.

15.

Agendapunt:

Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en
spoorwegen

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 februari 2019
Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen 2019Z02989
Agenderen voor het algemeen overleg MIRT op 13 juni 2019.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over vlootvervanging Rijksrederij

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 5 december 2018
Vlootvervanging Rijksrederij; vaartuigen MPV-30 - 35000-XII-68
Agenderen voor het algemeen overleg Maritiem op 29 mei 2019.

Voorstel:
Zaak:

16.

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 februari 2019
Antwoorden op vragen commissie over vlootvervanging Rijksrederij;
vaartuigen MPV-30 - 35000-XII-73
Agenderen voor het algemeen overleg Maritiem op 29 mei 2019.

Agendapunt:

Resultaten quickscan luchthaven in zee

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 8 februari 2019
Resultaten quickscan luchthaven in zee - 31936-577
Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over de quickscan luchthaven
in zee.

Voorstel:
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17.

Agendapunt:

Uitstel beantwoording vragen commissie over de registratie en
certificering van zeeschepen van organisaties met ideële
doelstellingen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 februari 2019
Uitstel beantwoording vragen commissie over de registratie en certificering
van zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen (Kamerstuk 31409203) - 2019Z03083
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

18.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over inzien onderzoeksrapporten NS
inzake grondverkoop

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 februari 2019
Reactie op verzoek commissie over inzien onderzoeksrapporten NS inzake
grondverkoop - 29984-815
Ter bespreking.
FIN

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Water en milieu
19.

Agendapunt:

Initiatiefnota van de leden De Groot en Bromet over Droge Voeten:
Voor een klimaatbestendig Nederland

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66) - 12 februari 2019
Initiatiefnota van de leden De Groot en Bromet over Droge Voeten: Voor een
klimaatbestendig Nederland - 35140
Het kabinet verzoeken om medio april een reactie op de initiatiefnota aan de
Kamer te sturen.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg met
de indieners vaststellen op eind april 2019.
Een notaoverleg inplannen in juni, waarvoor de kabinetsreactie en het verslag
van het schriftelijk overleg zal worden geagendeerd.
Het notaoverleg zal worden gevoerd met de indieners. Voor dit notaoverleg
zullen de ministers van IenW en LNV ook worden uitgenodigd.
EZK, LNV

Voorstel:
Voorstel:
Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Reactie op motie-Van der Lee en Kröger over ondersteunen Afrikaanse
landen bij regelgeving op milieugebied

Zaak:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 11 februari 2019
Reactie op motie van de leden Van der Lee en Kröger over ondersteunen van
Afrikaanse landen bij wet- en regelgeving op milieugebied - 28089-120
Betrekken bij eventuele stemmingen over deze motie.
BuHa-OS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

Verzoek aan het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving tot opzetten
van een Noordzeeoverleg

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 5 februari 2019
Verzoek aan het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) tot opzetten van
een Noordzeeoverleg - 33450-55
Agenderen voor het algemeen overleg Water op 20 juni 2019.

Voorstel:
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22.

Agendapunt:

Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2019 - 2023

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 8 februari 2019
Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2019 - 2023 - 32852-76
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 12 maart
2019.
De staf doet het aanbod over dit uitvoeringsprogramma een notitie aan te
leveren.

Voorstel:
Voorstel:

23.

Agendapunt:

De brand in de splijtstoffabriek Advanced Nuclear Fuels in Lingen,
Duitsland

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 11 februari 2019
De brand in de splijtstoffabriek Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF) in
Lingen, Duitsland - 25422-252
Agenderen voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid op 6 juni 2019.
J&V

Agendapunt:

Programma ‘Naar een Rijke Waddenzee 2019-2022'

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 14 december 2018
Programma ‘Naar een Rijke Waddenzee 2019-2022' - 29684-163
Agenderen voor het algemeen overleg Wadden op 26 juni 2019.
Aan dit algemeen overleg nemen de ministers van IenW en LNV deel.
I&W

Voorstel:

24.

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

Europa
25.

Agendapunt:

EU-voorstellen week 3-7

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.Y. Israel - 14 februari 2019
EU-voorstellen week 3-7 - 2019Z02917
Conform onderstaande voorstellen besluiten.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

• Raadpleging - EU implementation of the Aarhus Convention in the area of
access to justice in environmental matters;
Voorstel: Ter informatie.
• Verordening - Wijziging van Verordening (EU) 2015/757 om op gepaste
wijze rekening te houden met het wereldwijde systeem voor de verzameling
van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen;
Voorstel: BNC-fiche afwachten.
• Verordening - Verordening betreffende bepaalde aspecten van
spoorwegveiligheid en spoorverbindingen in verband met de terugtrekking van
het VK uit de EU;
Voorstel: BNC-fiche afwachten.
EU
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Reeds geagendeerde/betrokken stukken
26.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Milieuraad van 5 maart 2019

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 14 februari 2019
Geannoteerde agenda Milieuraad van 5 maart 2019 - 2019Z02941
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Milieuraad op 20 februari
2019.
EZK, EU, BuHa-OS, LNV

Agendapunt:

Fiche: EU-lange termijn strategie voor klimaat

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 januari 2019
Fiche: EU-lange termijn strategie voor klimaat - 22112-2757
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Milieuraad op 20 februari
2019.
De commissie EZK heeft dit BNC-fiche overgedragen aan de commissie IenW
met het oog op behandeling tijdens het algemeen overleg Milieuraad.
EU

Voorstel:

27.

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

28.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van de leden Cegerek en Van Veldhoven over
een verbeterplan voor de controle op giftige stoffen in textiel

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 25 januari 2019
Uitvoering van de motie van de leden Cegerek en Van Veldhoven over een
verbeterplan voor de controle op giftige stoffen in textiel - 21501-08-758
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Milieuraad op 20 februari
2019.
Ambtelijk is vernomen dat de staatssecretaris eventuele vragen over deze
brief van de minister voor Medische zorg naar beste kunnen zal beantwoorden.
EU

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

29.

Agendapunt:

Analyses in het kader van Brexit en laatste stand van zaken no deal
voorbereidingen op IenW terrein

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 6 februari 2019
Analyses in het kader van Brexit en laatste stand van zaken no deal
voorbereidingen op IenW terrein - 23987-313
Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Brexit en transport op 14
februari 2019.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:

Reactie op motie van het lid Omtzigt over de geldigheidsduur Britse
rijbewijzen van Nederlandse chauffeurs

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 februari 2019
Reactie op motie van het lid Omtzigt over een extra geldigheidsduur voor de
Britse rijbewijzen van Nederlandse chauffeurs - 35084-33
Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Brexit en transport op 14
februari 2019.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Overzichten activiteiten op IenW-gebied
31.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces
20-02-2019 11.30 - 14.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2019 *
21-02-2019 10.00 - 13.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Doorlooptijden
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
06-03-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vrachtwagenheffing
07-03-2019 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Leefomgeving
11-03-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad
d.d. 26 - 27 maart 2019 *
13-03-2019 16.00 - 17.00 Gesprek Plastics (Franse Kamerleden)
21-03-2019 10.00 - 12.00 Technische briefing HSL-Zuid
21-03-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
26-03-2019 13.30 - 13.45 Petitie Behoud van spoorcapaciteit voor de regio
27-03-2019 14.00 - 15.00 Technische briefing PBL-studie 'Circulaire economie
in kaart'
28-03-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor
03-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
04-04-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Duurzame luchtvaart
11-04-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
25-04-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart
09-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad
d.d. 20 - 21 mei 2019
16-05-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
22-05-2019 13.30 - 15.00 Technische briefing Toezicht en handhaving
22-05-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 6 juni 2019 *
28-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving
29-05-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Maritiem
05-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
06-06-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
12-06-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
13-06-2019 13.00 - 18.00 Algemeen overleg MIRT
19-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 26 juni 2019
20-06-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water *
20-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS *
26-06-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Wadden
27-06-2019 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en
Waterstaat *
* Ten behoeve van deze activiteit zal een
stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor
gebruik door fracties.

32.

Agendapunt:
Noot:

Nog te plannen plenaire activiteiten
Debatten
17. 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
54. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27
november 2018
65. Debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van
291 containers door een vrachtschip
Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden van 15 januari 2019
89. Debat over de quickscan luchthaven in zee
Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van
12 februari 2019
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Dertigledendebatten
3. Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van
22 maart 2018
33. 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
37. 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
38. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5
juli 2018
57. 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
59. Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van
10 oktober 2018
62. Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen
zonder aan veiligheidsregels te voldoen
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden
van 16 oktober 2018
63. Dertigledendebat over de normen voor de uitstoot van fijnstof en
stikstofdioxide
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden
van 16 oktober 2018
64. Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden
van 18 oktober 2018
65. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden
van 30 oktober 2018
95. Dertigledendebat over de veiligheid van het vliegverkeer
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden
van 15 januari 2019
96. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het
spoornetwerk
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 15 januari 2019
100. Dertigledendebat over achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat
Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van
werkzaamheden van 17 januari 2019
107. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing
voor vrachtwagens
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 24 januari 2019
124. Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 12
februari 2019
127. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in
geval van een verdere stijging van de zeespiegel
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden 12 februari 2019
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33.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering
1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134(R1972)
Op 03-02-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-112017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
3. Wijziging van de Wet luchtvaart voorvallen burgerluchtvaart, ingediend op
25-06-2018, 34979
Op 28-9-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
4. Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 05-10-2018, 35054
Op 06-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
5. Wetsvoorstel omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands,
ingediend op 29-10-2018, 35060
Op 06-02-2018 heeft de Kamer de nota naar aanleiding van het verslag
ontvangen
6. Wetsvoorstel aansprakelijkheid wrakopruiming, ingediend op 29-10-2018,
35061
Op 19-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
7. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale
burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
Op 24-01-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
8. Wijziging Scheepvaartverkeerswet i.v.m. EU-implementatie voor verwerking
van persoonsgegevens, ingediend op 15-01-2019, 35121
Op 07-02-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden

Rondvraag
34.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Von Martels (CDA) om kort na het krokusreces een
algemeen overleg met de minister te voeren over de doorlooptijden bij
het CBR

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.H.M. von
Martels (CDA) - 13 februari 2019
Voorstel van het lid Von Martels (CDA) om kort na het krokusreces een
algemeen overleg met de minister te voeren over de doorlooptijden bij het
CBR - 2019Z02760
Ter bespreking.

Voorstel:

35.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Van Aalst (PVV), Laçin (SP), Schonis (D66) en
Amhaouch (CDA) om voor de technische briefing van NS en ProRail
over de HSL-Zuid ook Bombardier en Rover uit te nodigen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.R. van Aalst
(PVV) - 15 februari 2019
Voorstel van de leden Van Aalst (PVV) en Laçin (SP) om de technische briefing
van NS en ProRail op 21 maart 2019 over de HSL-Zuid uit te breiden naar
twee uur en daarvoor ook Bombardier en Rover uit te nodigen. Bombardier en
Rover zijn beschikbaar. - 2019Z03014
Ter bespreking.
• Tijdens de vorige procedurevergadering is een besluit over het toevoegen
van Bombardier en Rover aangehouden tot deze procedurevergadering.
• Zowel Bombardier als Rover zijn bereid deel te nemen aan de technische
briefing, waarvoor in dat geval twee uur wordt uitgetrokken.
• Bombardier kan worden verzocht om in te gaan op de stand van zaken
van het vervoer over de HSL-Zuid. Rover kan worden verzocht te
reflecteren op de Langetermijnvisie van NS en ProRail en het toekomstige
vervoer via de HSL-Zuid.

Voorstel:
Noot:
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•

De leden Ziengs (VVD), Van Aalst (PVV), Amhaouch (CDA), Schonis (D66),
Laçin (SP) en Van Raan (PvdD) zich hebben aangemeld voor deze
technische briefing.

Overig (openbaar)
36.

Agendapunt:

Selectie van voorstellen voor de kennisagenda 2019 (jaarplanning
versterking kennispositie)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 15 februari 2019
Stafnotitie groslijst kennisagenda commissie IenW 2019 - 2019Z03004
Welke van deze voorstellen (gemarkeerd in de stafnotitie) wenst de commissie
in de kennisagenda 2019 op te nemen?
Welke leden zullen betrokken zijn bij de verdere uitwerking van de
geselecteerde voorstellen in samenwerking met de staf?
Van 19 december 2018 tot en met 30 januari 2019 zijn voorstellen voor de
kennisagenda 2019 geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie zal
tijdens deze procedurevergadering een selectie worden gemaakt van
voorstellen die worden opgenomen in de kennisagenda 2019, die vervolgens
wordt gepubliceerd en uitgevoerd.

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

Overig (besloten)
37.

Agendapunt:

Programmavoorstel van het lid Kröger (GL) voor rondetafelgesprek
over de afhandeling van de containerramp MSC Zoe (zie stafnotitie) op
donderdag 4 april 10.00 - 13.00

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger
(GroenLinks) - 4 februari 2019
Voorstel Kröger (GL) rondetafelgesprek over de afhandeling van de
containerramp MSC Zoe - 2019Z01973
Welke leden melden zich aan voor deelname aan dit rondetafelgesprek op
donderdag 4 april van 10.00 tot 13.00 uur?
Het bijgevoegde programma vaststellen.
• Tijdens de vorige procedurevergadering is het besluit om dit
rondetafelgesprek te organiseren aangehouden tot
deze procedurevergadering, waarbij was aangetekend dat op basis van
een uitgewerkt programmavoorstel een definitief besluit zou
kunnen worden genomen.
• Dit rondetafelgesprek vindt doorgang als de commissie daarmee instemt
en 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:
Voorstel:
Noot:

Griffier:

M.Y. Israel

Activiteitnummer:

2018A03985

11

