Den Haag, 3 februari 2022

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Volgcommissie(s):
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Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden vaste
commissie voor IenW op 2 februari 2022

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, J. Rijkers - 20
januari 2022
Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden vaste
commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 2 februari 2022 - 2021Z23096
Het op het overzicht vermelde verzoek dat hieronder als apart punt wordt
vermeld, is door een meerderheid van de commissie gesteund.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, H.E.
de Hoop (PvdA) - 1 februari 2022
Verzoek van het lid De Hoop (PvdA) om het hoofdlijnendebat IenW
(commissiedebat 16-2, 16.00 – 19.00 uur) met een uur te verlengen. 2022Z01668
Conform verzoek.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
Uitnodigingen

3.

Agendapunt:

Uitnodiging van het Franse parlement voor een high-level conferentie
'One Ocean Summit' op 10-11 februari 2022

Zaak:

Brief derden - Parlement van Frankrijk te Paris - 14 januari 2022
Uitnodiging Parlement van Frankrijk voor high-level conferentie 'One Ocean
Summit' d.d. 10-11 februari 2022 - 2022Z01436
De commissie zal niet op deze uitnodiging ingaan.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Uitnodiging van Arriva en ProRail voor een werkbezoek aan de
batterijtrein in Arnhem en ERTMS op 25 februari 2022

Zaak:

Brief derden - Competition Support te Den Haag - 17 januari 2022
Uitnodiging Competition Support, namens Arriva en ProRail, voor werkbezoek
m.b.t. test batterijtrein en ERTMS op en rond station Arnhem d.d. 25 februari
2022 - 2022Z00666
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Uitnodiging Raad van Advies Waddenzeehavens voor werkbezoek aan
Waddenzeehavens

Zaak:

Brief derden - Raad van Advies Waddenzeehavens te Beilen - 14 januari 2022
Uitnodiging Raad van Advies Waddenzeehavens voor werkbezoek aan
Waddenzeehavens - 2022Z00580
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

6.

Agendapunt:

Reactie Burgerforum Losser over de Noordtak van de Betuweroute en
een uitnodiging voor een bezoek

Zaak:

Brief derden - Burgerforum Losser te Losser - 15 januari 2022
Reactie Burgerforum Losser m.b.t. Noordtak van Betuweroute en tevens
uitnodiging voor bezoek - 2022Z00590
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Uitnodiging van stichting OPEN en Renewi voor een werkbezoek aan
Coolrec over recycling van koel- en vrieskasten (e-waste)

Zaak:

Brief derden - Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste
Nederland (Stichting OPEN) te Zoetermeer - 17 januari 2022
Uitnodiging Stichting OPEN, mede namens Renewi, voor werkbezoek aan
Coolrec m.b.t. recycling van koel- en vrieskasten (e-waste) - 2022Z00619
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

Wet- en regelgeving
8.

Agendapunt:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Verdere behandeling van wetsvoorstellen die controversieel zijn
verklaard
De in dit agendapunt opgenomen vier wetsvoorstellen zijn door de Kamer in
een eerder stadium controversieel verklaard. Met het aantreden van het
nieuwe kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde
de controversiële status van deze wetsvoorstellen. Deze zijn derhalve opnieuw
geagendeerd en alle voorzien van een behandelvoorstel.
Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 30 december 2011
Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van
zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen) - 33134-(R1972)
De plenaire behandeling voortzetten in samenhang met de Aanpassingswet
Rijkswet nationaliteit zeeschepen (Kamerstuk 34836).
De minister verzoeken een stand-van-zaken-brief te sturen met daarin
aandacht voor de noodzaak en de actualiteit van dit wetsvoorstel.
KR
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Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

9.

Wetgeving - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer 14 februari 2020
Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de
omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een
publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming
ProRail) - 35396
De plenaire behandeling voortzetten.
BiZa
Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 8 juli 2020
Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van
parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig - 35519
De nota naar aanleiding van het verslag afwachten en de staatssecretaris
verzoeken hierbij spoed te betrachten.
BiZa

Agendapunt:

Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Wet
vrachtwagenheffing

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 14
september 2021
Regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het
rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet
vrachtwagenheffing) - 35910
Een wetgevingsoverleg plannen over dit wetsvoorstel.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

10.

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 21 november 2017
Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de
Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling
vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet
nationaliteit zeeschepen) - 34836
De plenaire behandeling voortzetten in samenhang met de Rijkswet nationaliteit
zeeschepen (Kamerstuk 33134 (R1972))
J&V

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en
Waterstaat, M.G.J. Harbers - 28 januari 2022
Nota naar aanleiding van het verslag - 35910-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers
- 28 januari 2022
Nota van wijziging - 35910-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijzigingen in het protocol bij het Verdrag over de uitwatering van
schepen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 25 januari
2022
Wijzigingen in Bijlage B bij het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag
betreffende de uitwatering van schepen, 1966 - 30952-401
Voor kennisgeving aangenomen.
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

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
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11.

Agendapunt:

Wijzigingen bij de overeenkomst van de VN voor voertuigen op wielen
en uitrustingsstukken

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 15 december
2021
Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische
reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor
uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of
gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van
goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn
verleend; Genève, 20 maart 1958 - 30952-400
Voor kennisgeving aangenomen.
Met deze brief worden recent tot stand gekomen verdragswijzigingen bij de
Kamer gemeld. Deze verdragswijzigingen behoeven ingevolge artikel 7,
onderdeel b, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de
goedkeuring van de Staten-Generaal.
BuZa

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Algemeen
12.

Agendapunt:

Brief van de fungerend voorzitter van de commissie voor de
Rijksuitgaven met een verzoek inzake invulling V-100 voor 2022

Zaak:

Brief commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 14 januari 2022
Aan de vaste Kamercommissies - Verzoek inzake invulling V-100 2022 2022Z00498
Per e-mail wordt geïnventariseerd of de commissie onderwerpen wenst aan te
dragen voor de V-100 en zo ja welke.
Dit jaar wordt de V-100 op maandag 23 mei a.s. georganiseerd.
BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, EZK, FIN, I&W, J&V, LNV, KR, OCW, SZW, VWS

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

Infrastructuur en mobiliteit
13.

Agendapunt:
Noot:

Verdere behandeling van brieven die controversieel zijn verklaard
De in dit agendapunt opgenomen stukken zijn door de Kamer in een eerder
stadium controversieel verklaard. Met het aantreden van het nieuwe kabinet
vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de
controversiële status van deze stukken. Derhalve zijn de stukken opnieuw
geagendeerd en alle voorzien van een behandelvoorstel.

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 december 2020
Toezeggingen gedaan tijdens het Notaoverleg MIRT van 7 december 2020 over
Ring Utrecht - 35570-A-41
Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 11 april 2022.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 15
oktober 2021
Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel - 35925-XII-12
Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 11 april 2022.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 februari 2021
Vervolgproces Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam - 35570-A-51
Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 11 april 2022.
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 13 januari 2021
Wijziging concessie voor het hoofdrailnet in het kader van tijdelijke proef
nachttrein Wenen - 29984-920
Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Spoor.
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Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 26 oktober 2020
Publiekrechtelijke omvorming ProRail - 35396-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Publiekrechtelijke
omvorming ProRail (Kamerstuk 35396).
BiZa
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 4 februari 2021
Beoogde inwerkingtredingsdatum voor de voorgenomen omvorming van ProRail
tot een publiekrechtelijke zelfstandig bestuursorgaan (zbo) - 35396-15
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Publiekrechtelijke
omvorming ProRail (Kamerstuk 35396).
BiZa
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 11 december 2020
Toelichting op de financiële afwikkeling, inclusief de btw-afdracht, van het
proces tot omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo) 35396-13
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Publiekrechtelijke
omvorming ProRail (Kamerstuk 35396).
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 15 juli 2020
Beoogde inwerkingtredingsdatum omvorming ProRail tot zbo - 35396-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Publiekrechtelijke
omvorming ProRail (Kamerstuk 35396).
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 21 april 2020
Reactie op de consultatie van de lagere regelgeving ter uitvoering van het
wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail (Kamerstuk 35396) - 353966
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Publiekrechtelijke
omvorming ProRail (Kamerstuk 35396).
BiZa
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 12 februari 2021
Omgevingsveiligheid en milieurisico's - 28089-184
Agenderen voor het commissiedebat Toezicht en handhaving op 9 maart 2022.
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 13 april 2021
Reactie op de motie van de leden Van den Anker en Ziengs over het oordeel
van het CTGB volgen bij toelating en gebruik van middelen buiten de landbouw
(Kamerstuk 30175-362) - 27858-535
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Kamerstuk 35756)
De staatssecretaris verzoeken de nota naar aanleiding van het verslag spoedig
aan de Kamer te doen toekomen.
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Zaak:

Besluit:
Noot:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 22 december 2020
Verzoek tot aanscherping Bouwbesluit op het punt van laadinfrastructuur voor
elektrische voertuigen in parkeergelegenheid van nieuwe utiliteitsgebouwen
(Kamerstuk 35570-XII-49) - 30196-745
Voor kennisgeving aangenomen.
De betreffende motie van het lid Dik-Faber (CU) over aanscherping van het
Bouwbesluit op het punt van elektrisch laden (Kamerstuk 35570-XII-49) is op 6
april 2021 vervallen in verband met het verstrijken van de termijn.
De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening verzoeken om een
brief met de stand van zaken ten aanzien van dit dossier.
BiZa
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 november 2020
Definitieve Luchtvaartnota - 31936-820
Agenderen voor het commissiedebat Luchtvaart op 24 februari 2022.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 maart 2021
Reactie op verzoek commissie over presentatie KAS inzake de Luchtvaartnota 31936-846
Agenderen voor het commissiedebat Luchtvaart op 24 februari 2022.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 februari 2021
Verloop inspraakprocedure Luchtvaartnota - 31936-841
Agenderen voor het commissiedebat Luchtvaart op 24 februari 2022.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 27 juli 2020
Adviezen Ontwerp-Luchtvaartnota - 31936-802
Agenderen voor het commissiedebat Luchtvaart op 24 februari 2022.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 6 augustus 2020
Toetsbrieven Ontwerp-Luchtvaartnota - 31936-803
Agenderen voor het commissiedebat Luchtvaart op 24 februari 2022.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 december 2020
Beantwoording vragen commissie over de Definitieve Luchtvaartnota - 31936823
Agenderen voor het commissiedebat Luchtvaart op 24 februari 2022.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 april 2021
Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 'Luchtruimherziening' - 31936-853
Agenderen voor het commissiedebat Luchtvaart op 24 februari 2022.
DEF
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 5 maart 2021
Hinderreductieplan Schiphol - 29665-403
Agenderen voor het commissiedebat Luchtvaart op 24 februari 2022.
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Zaak:

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 januari 2019
Verslag besprekingen Omgevingsraad Schiphol over de toekomst van Schiphol 29665-353
Agenderen voor het commissiedebat Luchtvaart op 24 februari 2022.
Deze brief stond geagendeerd voor het plenaire debat over de
milieueffectrapportage van Schiphol, dat op 21 juni 2021 is komen te vervallen.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 februari 2021
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in
verband met de invoering van het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel 29665-399
Gelet op de brief van de minister IenW d.d. 10 december jl. (Kamerstuk 29665,
nr. 418), nadere informatie afwachten.
In bovengenoemde brief wordt toegelicht dat er geen stappen kunnen worden
gezet in het proces richting een definitief LVB, totdat er duidelijkheid is over de
lopende vergunningprocedure voor een natuurvergunning. Op 3 februari 2022
van 9.30 - 11.00 uur vindt de door de minister in deze brief aangeboden
technische briefing plaats.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 april 2021
Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 'Nieuwe Normen- en
Handhavingsstelsel Schiphol 2020' - 29665-407
Betrekken bij de verdere behandeling van het Ontwerpbesluit tot wijziging van
het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met de invoering van het
NNHS.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 februari 2021
Advies reductie nachtvluchten Schiphol - 29665-400
Betrekken bij de verdere behandeling van het Ontwerpbesluit tot wijziging van
het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met de invoering van het
NNHS.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 mei 2021
RIVM-rapport "Analyse gelijkwaardigheidscriteria Schiphol" - 29665-409
Betrekken bij de verdere behandeling van het Ontwerpbesluit tot wijziging van
het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met de invoering van het
NNHS.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 april 2021
Consequenties controversieel verklaren wijziging Luchthavenverkeerbesluit en
Luchthavenindelingbesluit - 29665-406
Voor kennisgeving aangenomen.
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Zaak:

Besluit:

Noot:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 december 2018
Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad - 31936-535
De minister ten behoeve van de eerstvolgende procedurevergadering verzoeken
wat de verwachte planning is met Lelystad Airport, alvorens het ontwerpbesluit
kan worden behandeld in de Kamer. Dit mede met het oog op op de huidige
verificatie van de melding van Lelystad Airport en de uitspraak van de Raad van
State over het wegenproject Via15.
Op 27 januari 2022 (zaaknr. 2022Z01353) heeft de minister voor Natuur en
Stikstof de Kamer laten weten dat de melding van Lelystad Airport op dit
moment wordt geverifieerd en dat daarna duidelijk wordt of de melding in
aanmerking komt voor legalisatie. In haar brief van 16 februari 2021
(Kamerstuk 31936, nr. 839) meldde de minister van IenW dat de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State in het kader van het wegenproject
Via15 een uitspraak heeft gedaan over de wijze waarop stikstofdeposities als
gevolg van wegverkeer in beeld wordt gebracht en dat moet worden bekeken of
en in welke mate deze uitspraak moet leiden tot aanpassingen in de passende
beoordeling van Lelystad Airport. De Kamer is nog niet geïnformeerd over de
uitkomst hiervan.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 februari 2021
Stand van zaken Lelystad Airport - 31936-839
Betrekken bij de verdere behandeling van het Ontwerpbesluit tot wijziging
Luchthavenbesluit Lelystad.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 maart 2021
Achtergrondinformatie verkeersberekeningen passende beoordeling Lelystad
Airport - 31936-847
Betrekken bij de verdere behandeling van het Ontwerpbesluit tot wijziging
Luchthavenbesluit Lelystad.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 3 december 2020
Reservering PAS 2014 en stikstofberekeningen MER 2014 Lelystad Airport 31936-821
Betrekken bij de verdere behandeling van het Ontwerpbesluit tot wijziging
Luchthavenbesluit Lelystad.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 januari 2020
Beantwoording vragen commissie over het marktonderzoek Lelystad Airport als
overloopluchthaven van Amsterdam Airport Schiphol en de notificatie
Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad - 31936-714
Betrekken bij de verdere behandeling van het Ontwerpbesluit tot wijziging
Luchthavenbesluit Lelystad.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 december 2019
Beantwoording vragen commissie over de Nota van Antwoord ingediende
zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad - 31936-707
Betrekken bij de verdere behandeling van het Ontwerpbesluit tot wijziging
Luchthavenbesluit Lelystad.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 december 2019
Marktonderzoek Lelystad Airport als overloopluchthaven van Amsterdam Airport
Schiphol - 31936-704
Betrekken bij de verdere behandeling van het Ontwerpbesluit tot wijziging
Luchthavenbesluit Lelystad.
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Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Besluit:

14.

Rapportage CBR vierde kwartaal 2021

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 24
januari 2022
Rapportage CBR vierde kwartaal 2021 - 29398-982
Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Verkeersveiligheid.
Het commissiedebat Verkeersveiligheid inplannen voor het meireces.

Agendapunt:

Uitkomsten externe validering Plan van Aanpak verkeersleiders ProRail

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 27 januari 2022
Uitkomsten externe validering Plan van Aanpak verkeersleiders ProRail 29984-958
Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Spoor.
Het commissiedebat Spoor inplannen in de eerste helft van juni 2022, waarmee
rekening wordt gehouden met de behandeling van de verwachte
voortgangsrapportages inzake de grote projecten PHS en ERTMS.

Besluit:
Besluit:

16.

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 8 maart 2021
Eindhoven Airport – uitwerking aanvullend advies sturingsmodel voor geluid 31936-845
Agenderen voor het commissiedebat Luchtvaart op 24 februari 2022.
De duur van het commissiedebat Luchtvaart, gelet op het aantal toegevoegde
brieven, met een uur verlengen.

Agendapunt:

Besluit:

15.

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 juli 2021
Beantwoording vraag naar aanleiding van Commissiedebat Luchtvaart van 24
juni 2021 - 31936-871
Betrekken bij de verdere behandeling van het Ontwerpbesluit tot wijziging
Luchthavenbesluit Lelystad.

Agendapunt:

Besluit vervolg vuurtoren Kijkduin

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 31
januari 2022
Besluit vervolg vuurtoren Kijkduin - 35925-XII-76
Reeds betrokken bij het tweeminutendebat Maritiem op 2 februari 2022.

Besluit:

Water en milieu
17.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie inzake resultaten Beleidsdoorlichting
Integraal Waterbeleid 2014-2019

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 21
januari 2022
Beantwoording vragen commissie inzake resultaten Beleidsdoorlichting
Integraal Waterbeleid 2014-2019 - 32861-72
Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Water.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser - 12
november 2021
Resultaten Beleidsdoorlichting Integraal Waterbeleid 2014-2019 - 32861-70
Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Water.
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Europa
18.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen Infrastructuur en Waterstaat

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, J. Rijkers - 28 januari 2022
Lijst met EU-voorstellen Infrastructuur en Waterstaat - 2022Z01407
Over twee weken een schriftelijk overleg voeren over onderstaande mededeling
en de onderstaande raadpleging betrekken bij een nog te plannen
commissiedebat Externe veiligheid.
- Mededeling betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder
bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg (COM (2022) 14);
- Raadpleging over wetgeving inzake chemische stoffen – herziening van de
REACH-verordening met het oog op een gifvrij milieu;

Besluit:

19.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling EU-Bodemstrategie voor 2030

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 14-1-2022
Fiche: Mededeling EU-Bodemstrategie voor 2030 - 22112-3260
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 10 februari 2022. Verzocht zal worden om tijdig voor het
commissiedebat Milieuraad op 8 maart 2022 de beantwoording naar de Kamer
te sturen.
Agenderen voor het commissiedebat Milieuraad op 8 maart 2022.
LNV, EU

Besluit:

Besluit:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling ‘ons afval, onze verantwoordelijkheid’ en Wijziging
Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra – 14-1-2022
Fiche: Mededeling ‘ons afval, onze verantwoordelijkheid’ en Wijziging Europese
Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) - 22112-3259
Agenderen voor het commissiedebat Milieuraad op 8 maart 2022.
EU

Agendapunt:

Verslag Milieuraad 20 december 2021 in Brussel

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 17 januari 2022
Verslag Milieuraad 20 december 2021 in Brussel - 21501-08-847
Agenderen voor het commissiedebat Milieuraad op 8 maart 2022.
EZK, LNV, EU

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg Informele Milieuraad van 14 januari 2022

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 20 januari 2022
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele
bijeenkomst van klimaat- en milieuministers 20 en 21 januari 2022 te Amiens,
Frankrijk - 21501-08-848
Agenderen voor het commissiedebat Milieuraad op 8 maart 2022.
LNV

Besluit:

21.

Besluit:

22.

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 12 januari 2022
Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers
20 en 21 januari 2022 te Amiens, Frankrijk - 21501-08-846
Reeds behandeld tijdens het schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 14
januari 2022.
BuHaOS, LNV, EZK, EU
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Reeds geagendeerde/betrokken stukken
23.

Agendapunt:

Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 20
januari 2022
Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026, impactanalyse, duurzame
kennishuishouding en governance Waddengebied - 29684-221
Reeds betrokken bij het commissiedebat Wadden op 25 januari 2022.
LNV

Agendapunt:

Stand van zaken Tata Steel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A.
Heijnen - 21 januari 2022
Stand van zaken Tata Steel - 28089-213
Reeds betrokken bij het commissiedebat Externe veiligheid op 26 januari 2022.

Besluit:

24.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van transportministers
21-22 februari 2022 te Parijs

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 24
januari 2022
Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van transportministers 21-22
februari 2022 te Parijs - 21501-33-913
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 8 februari 2022 ter
voorbereiding van de Transportraad op 21 en 22 februari 2022.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overzichten activiteiten op IenW-gebied
26.

Agendapunt:

Kennisagenda 2021
- Integraal bereikbaarheidsbeleid (reactie op commissiebrief ontvangen 15-1221; voorbereidingsgroep werkt aan voorstel voor behandeling van deze
reactie)
- Verduurzaming luchtvaart (voorbereidingsgroep werkt aan een
vervolgvoorstel)
- Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (voorstel
rondetafelgesprek op deze agenda)
- Luchtkwaliteit (op 02-02-22 komt de voorbereidingsgroep weer bijeen)
- Circulaire economie (op 08-02-22 komt de voorbereidingsgroep weer bijeen)
- Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
- Grote projecten:
1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Van
Ginneken (D66));
3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (commissie voor de Rijksuitgaven is
verzocht advies uit te brengen over voorgenomen beëindiging van de
grootprojectstatus).
- Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen
14-07-21); EU-productbeleid (verwacht Q1 2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021
(verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21);
Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3 2022)
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27.

Agendapunt:

Geplande commissieactiviteiten tot het meireces
03-02-2022 10.00 - 11.30 Technische briefing Signaal ILT anticiperend
handhaven Schiphol (let op: fysieke briefing)
08-02-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Indiening proposities
Nationaal Groeifonds
08-02-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad
op 21-22 februari 2022*
09-02-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Strategisch
Koersdocument 2026 CBR
15-02-2022 13.15 - 13.30 Petitie Huisduiner belang tot behoud van Vuurtoren
Den Helder
16-02-2022 15.30 - 19.00 Commissiedebat Hoofdlijnendebat Infrastructuur en
Waterstaat
22-02-2022 13.15 - 13.35 Petitie ORS-bewonersdelegatie "Burgervisie
Schiphol"
23-02-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
09-03-2022 17.00 - 20.00 Commissiedebat Toezicht en handhaving
24-02-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart
08-03-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Milieuraad op 17 maart 2022*
23-03-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
31-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Duurzaam vervoer
01-04-2022 09.00 - 12.00 Werkbezoek Rijkswaterstaat over Instandhouding
infrastructuur
06-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
07-04-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Leefomgeving
11-04-2022 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
20-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
*Ten behoeve van deze activiteit zal een
stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor
gebruik door fracties.

28.

Agendapunt:

Ongeplande commissieactiviteiten
Commissiedebat Nucleaire veiligheid (2 brieven)
Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (5 brieven)
Commissiedebat Water (3 brieven)
Commissiedebat Spoor (8 brieven)
Commissiedebat Verkeersveiligheid (5 brieven)
Commissiedebat Circulaire economie (4 brieven)
Commissiedebat Maritiem (1 brief)

29.

Agendapunt:

Ongeplande plenaire debatten
Tweeminutendebatten
- Verkeersveiligheid. Aangevraagd door het lid Hagen (D66)
- Wadden. Aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot (D66)
- Externe veiligheid. Aangevraagd door het lid Kröger (GL)
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30.

Agendapunt:

Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd
begrotingswetten)
1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134(R1972)
Zie deze agenda.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-112017, 34836
Zie deze agenda.
3. Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering
van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State
en het nader rapport zijn ontvangen.
4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Zie deze agenda.
5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar
uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Zie deze agenda.
6. Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake
democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-11-2021.
7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 01-11-2021.
8. Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910
De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 16-11-2021.
Overig (openbaar)
Geen agendapunten
Rondvraag
Geen agendapunten
Overig (besloten)

31.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Tjeerd de Groot (D66), Bevers (VVD), Gijs van
Dijk (PvdA) en Grinwis (ChristenUnie) om een rondetafelgesprek te
voeren over een integraal beleidskader voor de Waddennatuur op 17
februari 2022 van 15.30 - 17.30 uur

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.C. (Tjeerd) de
Groot (D66) - 31 januari 2022
Voorstel van het de leden Tjeerd de Groot (D66), Bevers (VVD), Gijs van Dijk
(PvdA) en Grinwis (ChristenUnie) voor het organiseren van een
rondetafelgesprek over een integraal beleidskader voor de Waddennatuur 2022Z01481
De commissie heeft het programma, conform voorstel, vastgesteld. Naast de
initiatiefnemers melden de leden Van der Molen (CDA) en Bromet (Groenlinks)
zich aan.

Besluit:

Onderwerp: Rondetafelgesprek over het opstellen van kaders voor een
integraal beleidskader voor de Waddennatuur
Op 25 januari 2022 vond het commissiedebat Wadden plaats. In dit
commissiedebat werd de minister voor Natuur en Stikstof door een aantal
Kamerleden verzocht om met een integraal beleidskader te komen voor de
Waddennatuur, zodat vanaf nu transparanter kan worden omgesprongen met te
maken beleidskeuzes die een impact hebben op de natuur van de Wadden. De
minister voor Natuur en Stikstof gaf hierbij de optie aan dat de Kamer ook zelf
kaders voor te dragen voor het op te stellen beleidskader. Om gebruik te
maken van deze mogelijkheid wordt dit rondetafelgesprek gebruikt om input op
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te halen voor hoe zo’n beleidskader volgens verschillende partijen het meest
effectief kan worden ingezet om te zorgen dat de doelstellingen uit de
Waddenagenda tijdig worden gehaald.
Opzet programma*
Het rondetafelgesprek vindt plaats in drie blokken van ongeveer 35 minuten.
Met beheerders, wetenschappers en natuurorganisaties wordt de volgende
kernvraag besproken: Hoe zorgen we met dit beleidskader dat de
Waddennatuur gezond blijft?

Volgcommissie(s):
32.

Blok 1: Beheerders
• Directeur Waddenautoriteit: Marre Walter
• Omgevingsberaad Waddengebied voorzitter, Arno Blok
• Omgevingsberaad Wadden, vertegenwoordiger namens de
Waddenzeegemeenten, Paul Schoute
Blok 2: Wetenschap
• Waddenacademie: Kees Bastmeijer
• NIOZ (monitoring): Katja Philippart
• Rijksuniversiteit Groningen: Tjisse van der Heide
Blok 3: Natuurorganisaties
• Natuurmonumenten: Arjen Kok
• Waddenvereniging, Lutz Jacobi
• UNESCO, Marielies Schelhaas
* Eventuele wijzigingen in het programma worden aangegeven op de website
van de Tweede Kamer.
LNV

Agendapunt:

Uitgewerkt voorstel van de leden Hagen (D66), De Hoop (PvdA),
Bouchallikh (GroenLinks) en Van Esch (PvdD) voor een
rondetafelgesprek over de plannen van supermarkten en de
levensmiddelindustrie voor de invoering van een statiegeldsysteem
voor blikjes op 10 maart 2022 van 12.00 - 14.30 uur

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M. van Esch
(PvdD) - 31 januari 2022
Voorstel van de leden Van Esch (PvdD), Bouchallikh (GroenLinks), Hagen (D66)
en De Hoop (PvdA) voor een rondetafelgesprek over de plannen van
supermarkten en de levensmiddelindustrie voor de uitvoering van het
statiegeldsysteem voor blikjes op 10 maart 2022 van 12.00 - 14.30 uur 2022Z01494
De commissie heeft het onderstaande programma vastgesteld.

Besluit:
Noot:

Onderwerp: Rondetafelgesprek over de plannen van supermarkten en de
levensmiddelindustrie voor de uitvoering van het statiegeldsysteem voor blikjes
Scope: Vanaf 31 december 2022 zal statiegeld op blikjes worden ingevoerd. De
verantwoordelijkheid voor de uitvoering is neergelegd bij het bedrijfsleven (de
supermarkten en levensmiddelenindustrie). Zij moeten ervoor zorgen dat er op
31 december 2022 een werkend systeem is voor de inname van blikjes,
waarmee uiterlijk in 2024 90% van alle blikjes wordt gerecycled. De
ontwikkeling van de plannen voor de uitvoering van het statiegeldsysteem voor
blikjes heeft zich tot nu toe grotendeels achter de schermen afgespeeld; er was
hierover lang geen transparantie.
Recent is een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld voor het
statiegeldsysteem voor blikjes door Stichting Afvalfonds Verpakkingen, het
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de Federatie Nederlandse
Levensmiddelen Industrie (FNLI). Dit plan bestaat uit de inzameling van
statiegeld op blikjes nabij de supermarkten, via circulaire hubs.
Gezien de grote verandering die dit plan met zich meebrengt in het systeem
voor de inzameling van statiegeldproducten, spelen er veel bij de Kamerleden
van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat vragen over de
haalbaarheid en effectiviteit van het plan om zwerfafval tegen te gaan en over
de aandacht voor consumentenbelangen.
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Doel van de bijeenkomst
Met dit rondetafelgesprek willen de Kamerleden van de commissie voor
Infrastructuur en Waterstaat graag meer helderheid krijgen over het
gezamenlijke plan van het bedrijfsleven en over hoe er tegemoet wordt
gekomen aan de bezwaren.
Opzet programma*
Blok 1: Bedrijfsleven
1. Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)
2. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)
3. Stichting Afvalfonds Verpakkingen
4. Recyclin Aluminium Verpakkingen Nederland (RAVN)
Blok 2: Consumentenbelangen
1. Gemeente Katwijk
2. Consumentenbond
3. Afvaladvocaat Rogier Hörchner
4. Directeur statiegeldsysteem voor PET-flessen
Blok 3: Maatschappij
1. Natuur Milieu
2. Recycling Netwerk Benelux
3. Dirk Groot - Zwerfinator
4. Heico Wansink - Albert Heijn Hengelo
5. Marko Hekkert - Universiteit Utrecht
* Eventuele wijzigingen in het programma worden aangegeven op de website
van de Tweede Kamer.

33.

Agendapunt:

Uitgewerkt voorstel van de voorbereidingsgroep Achterstallig
onderhoud en infrastructuur voor een rondetafelgesprek op 30 maart
2022 van 10.00 - 14.00 uur

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 25 januari 2022
Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep voor een rondetafelgesprek
achterstallig onderhoud en instandhoudingsopgave infrastructuur - 2022Z01181
De commissie stemt in met het voorstel. De leden Koerhuis (VVD), Van
Ginneken (D66), Van der Molen (CDA), De Hoop (PvdA), Kröger (GL) en Stoffer
(SGP) melden zich aan.

Besluit:

Noot:

Scope: Het doel is als Kamer meer inzicht te krijgen in en meer grip te krijgen
op de aanpak van achterstallig en uitgesteld onderhoud van de
Rijksinfrastructuur en de bredere instandhoudingsopgave. Het gaat om
kunstwerken en wegen (waaronder ook spoor- en vaarwegen), om de staat van
onderhoud en om prioritering en uitvoering van de benodigde werkzaamheden.
De genodigden krijgen 5 minuten om te reflecteren op de hoofdvragen, die
vooraf worden meegegeven.
Programma*:
Blok 1 Onderzoek en wetenschap
Organisatie / Functie / expertise
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V: Fons Kop (Partner Consulting, medeaanbieder Rapportage Onderzoek instandhoudingskosten)
RebelGroup: Kimmo Oostermeyer (Directeur, mede-aanbieder Rapportage
Onderzoek instandhoudingskosten)
TNO: Arie Bleijenberg (Auteur rapport ‘Instandhouding civiele infrastructuur.
Proeve van landelijk prognoserapport vervanging en renovatie’)
Duur: 45 minuten
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Blok 2 Ingenieursbureaus
Organisatie / Naam
Antea Group: ntb
Arcadis: ntb
Movares: ntb
Duur: 45 minuten
Blok 3 Opdrachtnemers (weg/spoor/waterbouwers) (openbaar)
Organisatie / Naam / Functie
BAM Infra: Carla Rodenburg (Directeur)
Strukton Rail: Tjark de Vries (Directeur)
VolkerWessels Infrastructuur: Cees de Wijs (CEO)
Van Doorn: Robert van Doorn (Commercieel directeur)
De Jong Zuurmond: Bart Welvaarts (Directeur)
Blok 4 Opdrachtnemers (weg/spoor/waterbouwers) (besloten)
* Eventuele wijzigingen in het programma worden aangegeven op de website
van de Tweede Kamer.

Griffier:

J. Rijkers

Activiteitnummer:

2022A00777
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