Den Haag, 6 oktober 2016

Voortouwcommissie:
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Aanbieding rapport "Zeevervoer in de EU in woelige wateren: veel
ondoeltreffende en niet-duurzame investeringen" van ERK

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 28 september
2016
Aanbieding rapport "Zeevervoer in de EU in woelige wateren: veel
ondoeltreffende en niet-duurzame investeringen" van ERK - 2016Z17581
De commissie gaat niet in op het aanbod van de Europese Rekenkamer om in
een technische briefing een toelichting te geven op het rapport 'Zeevervoer in
de EU in woelige wateren'.

Besluit:

Wetgeving
3.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Van Helvert (CDA) om de tweede termijn van het
wetgevingsoverleg Trekkerkenteken om te zetten in een spoedig te
plannen plenair debat

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 28 januari 2016
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht
voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid,
mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet
meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid
- 34397

Besluit:
Noot:

4.

Agendapunt:

Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de
Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie spoorwegrichtlijnen

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M.
Dijksma - 27 september 2016
Derde nota van wijziging - 34474-10
Voor kennisgeving aannemen. Het wetsvoorstel waar deze nota van wijziging
betrekking op heeft is op donderdag 29 september 2016 bij hamerslag
afgedaan.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Luchtvaartverdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der
Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Federale Regering van
Oostenrijk; Willemstad, 7 maart 2016

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 september
2016
Luchtvaartverdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten
behoeve van Curaçao, en de Federale Regering van Oostenrijk; Willemstad, 7
maart 2016 - 34549-(R2073)-1
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

6.

Het wetgevingsoverleg d.d. 10 oktober 2016 annuleren en de wetsbehandeling
zo snel mogelijk plenair vervolgen.
Het lid Van Helvert (CDA) deed dit verzoek om agendatechnische reden. Het is
niet mogelijk het wetgevingsoverleg op korte termijn te verplaatsen naar een
andere maandag. De Griffie Plenair wordt verzocht een plenaire afronding
in tweede termijn zo snel mogelijk te plannen.

Noot:

Met deze brief wordt een recent 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 uiterlijk op 22 oktober 2016
door de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.

Volgcommissie(s):

BuZa, KR

Agendapunt:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van
Aruba, en de Verenigde Staten van Amerika inzake de veiligheid van de
burgerluchtvaart voor voorinspectie-operaties op de internationale
luchthaven Koningin Beatrix op Aruba; Washington, 7 april 2016

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 28 september
2016
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de
Verenigde Staten van Amerika inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart
voor voorinspectie-operaties op de internationale luchthaven Koningin Beatrix
op Aruba; Washington, 7 april 2016 - 34561-(R2075)-1
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Noot:

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 uiterlijk op 22
oktober 2016 door de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen
worden gegeven.

Volgcommissie(s):

BuZa

Algemeen

2

7.

Agendapunt:

Kabinetsreactie IBO Flexibiliteit in Infrastructurele Planning

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 20 september 2016
Kabinetsreactie IBO Flexibiliteit in Infrastructurele Planning - 34550-A-5
Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling IenM (gepland in
de eerste week van november).
Agenderen voor notaoverleg MIRT d.d. 28 november 2016.
Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) verzoeken om vóór de plenaire
begrotingsbehandeling een notitie te schrijven over deze brief.
Het BOR kan een analyse maken van het IBO en de kabinetsreactie daarop,
waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de positie van de Kamer bij de
gewijzigde systematiek.
Instemmen met het voorstel van de leden Visser (VVD) en Hoogland (PvdA) om
de minister te verzoeken een technische briefing te (laten) organiseren over
deze brief, op woensdag 26 oktober 2016 van 11.30 tot 13.00 uur.
De briefing zou moeten gaan over de volgende onderwerpen:
• De diverse opties voor de flexibilisering van de duur van Infrastructuur- en
Deltafonds, de flexibilisering van de MIRT-systematiek en de flexibilisering
van de scope van het Infrastructuurfonds, en de voor- en nadelen van de
verschillende opties.
• De nieuwe MIRT-werkwijze die de minister voorstelt: wat behelst die nu
precies, wat is daar nu echt nieuw aan en op welke manier wordt daar nu al
op vooruitgelopen of mee geëxperimenteerd?
• De op dit moment lopende MIRT-verkenningen: welke verkenningen lopen
er op dit moment en hoe wordt daarmee omgegaan als de MIRTsystematiek zou worden veranderd conform het voorstel van de minister?
De leden Visser (VVD), De Boer (VVD), Hoogland (PvdA) en Van Helvert (CDA)
hebben zich voor de briefing aangemeld.

Besluit:
Besluit:
Besluit:
Noot:

Besluit:

Noot:

8.

Agendapunt:

Meerjarenplan 2017-2021 van de Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 20 september 2016
Meerjarenplan 2017-2021 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 34550-XII-4
Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling IenM (gepland in
de eerste week van november).

Besluit:

9.

Agendapunt:

Werkprogramma van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
(Rli) voor de periode 2017-2018

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 20 september 2016
Werkprogramma van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor
de periode 2017-2018 - 33411-5
Voor kennisgeving aangenomen.
Vanwege een recente wisseling van raadsleden bij de Rli betreft dit slechts een
beperkt werkprogramma, dat de komende maanden wordt geactualiseerd.
Uiterlijk begin 2017 ontvangt de Kamer het geactualiseerde werkprogramma.

Besluit:
Noot:

Mobiliteit/Transport
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10.

Agendapunt:

Rijksinstructie 39ste ICAO Assemblee

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 23 september 2016
Rijksinstructie 39ste ICAO Assemblee - 24804-91
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 30 november 2016.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Reactie op twee verzoeken van de vaste commissie voor Infrastructuur
en Milieu inzake beleidsdoorlichting artikel 17 luchtvaart

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 22 september 2016
Reactie op twee verzoeken van de vaste commissie voor Infrastructuur en
Milieu inzake beleidsdoorlichting artikel 17 luchtvaart - 32861-20
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 30 november 2016.

Besluit:
Zaak:

12.

13.

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 24 augustus 2016
Toelichting op de onderzoeksopzet beleidsdoorlichting beleidsartikel 17
Luchtvaart - 32861-18
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 30 november 2016.

Agendapunt:

Voortgang voldoende capaciteit Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 26 september 2016
Voortgang voldoende capaciteit Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) 31936-353
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 30 november 2016.

Agendapunt:

Handhavingsrapportage Schiphol 2016-1

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 28 september 2016
Handhavingsrapportage Schiphol 2016-1 - 29665-231
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 30 november 2016.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Plan van aanpak Beleidsdoorlichting Hoofdstuk XII artikel 14, Wegen
en Verkeersveiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 19 september 2016
Plan van aanpak Beleidsdoorlichting Hoofdstuk XII artikel 14, Wegen en
Verkeersveiligheid - 32861-19
De minister verzoeken per brief te antwoorden op de vragen die in
onderstaande notitie door het BOR zijn gesuggereerd.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 september 2016
BOR-notitie - Opzet beleidsdoorlichting Wegen en Verkeersveiligheid 2016Z17730
De minister verzoeken per brief te antwoorden op de vragen die in deze notitie
door het BOR zijn gesuggereerd.
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15.

Agendapunt:

Nieuwe aanpak informatievoorziening verkeersongevallen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 19 september 2016
Nieuwe aanpak informatievoorziening verkeersongevallen - 29398-528
Agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d.
15 december 2016.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Afbouw huidig alcoholslotprogramma en subsidie
vorderingenonderzoeken

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 21 september 2016
Afbouw huidig alcoholslotprogramma en subsidie vorderingenonderzoeken 29398-529
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over het alcoholslot.
V&J

Besluit:
Volgcommissie(s):

17.

Agendapunt:

Onderzoek incomplete transacties en pilot enkelvoudig in- en
uitchecken

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 15 september 2016
Onderzoek incomplete transacties en pilot enkelvoudig in- en uitchecken 23645-636
Agenderen voor het algemeen overleg Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi
d.d. 8 december 2016.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB)
over de eerste helft van 2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 15 september 2016
Voortgangsrapportage Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) over de
eerste helft van 2016 - 23645-635
Agenderen voor het algemeen overleg Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi
d.d. 8 december 2016.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Klanttevredenheid Waddenveren 2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 26 september 2016
Klanttevredenheid Waddenveren 2016 - 23645-637
Agenderen voor het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 8 december 2016 en de
minister verzoeken eventuele vragen over deze brief van de staatssecretaris
tijdens dat algemeen overleg te beantwoorden.
De staatssecretaris van IenM is niet uitgenodigd voor het algemeen overleg
Scheepvaart.

Besluit:

Noot:
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20.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over de voortgang van de
implementatie van de Nederlandse Maritieme Strategie (Kamerstuk
31409, nr. 121)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 22 september 2016
Beantwoording vragen commissie over de voortgang van de implementatie van
de Nederlandse Maritieme Strategie - 31409-124
Agenderen voor het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 8 december 2016.
EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 24 juni 2016
Voortgang van de implementatie van de Nederlandse Maritieme Strategie 2015
– 2025 - 31409-121
Agenderen voor het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 8 december 2016.
BuHa-OS, DEF, V&J, EZ, OCW, FIN

Infrastructuur
21.

Agendapunt:

Uitrolstrategie ERTMS

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 23 september 2016
Uitrolstrategie ERTMS - 33652-45
Agenderen voor het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 10
november 2016.
Ten behoeve van het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS ontvangt de
commissie uiterlijk 4 november 2016 een BOR-notitie over de ERTMSuitrolstrategie en de beantwoording van de feitelijke vragen die de commissie
op 4 oktober 2016 heeft gesteld.

Besluit:
Noot:

22.

Agendapunt:

Stand van zaken aanbesteding- en contracteringstrategie ERTMS

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 23 september 2016
Stand van zaken aanbesteding- en contracteringstrategie ERTMS - 33652-46
Agenderen voor het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 10
november 2016.

Besluit:

23.

Agendapunt:

5e Voortgangsrapportage ERTMS

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 23 september 2016
5e Voortgangsrapportage ERTMS - 33652-47
Agenderen voor het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 10
november 2016.

Besluit:

Ruimte
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24.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Veldman (VVD) om Actal voor het
rondetafelgesprek over de AMvB's voor de Omgevingswet uit te
nodigen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.S. Veldman (VVD)
- 28 september 2016
Voorstel van het lid Veldman (VVD) om Actal voor het rondetafelgesprek over
de AMvB's voor de Omgevingswet uit te nodigen - 2016Z17530
De commissie heeft besloten Actal voor het rondetafelgesprek over de AMvB's
voor de Omgevingswet d.d. 10 oktober 2016 uit te nodigen. Het definitieve
programma staat in de noot hieronder weergegeven.
Definitief programma rondetafelgesprek AMvB's voor de Omgevingswet
1. Bedrijfsleven (10.00 – 11.15)
NEPROM
MKB-Nederland en VNO-NCW
VNCI
Bouwend Nederland
LTO NL

Besluit:

Noot:

2. Non-profit belangenorganisaties (11.15 – 12.45)
Federatie ruimtelijke kwaliteit
Stichting natuur en milieu
Milieudefensie
Duurzame Energie Koepel
LandschappenNL
Onderstroom
Lunchpauze (12.45 – 13.45)
3. Overheid (13.45 – 14.45)
IPO
VNG
UvW
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
4. Adviseurs (14.45 – 15.45)
RIVM
Commissie voor de m.e.r.
GGD GHOR Nederland
Actal
Koffiepauze (15.45 – 16.00)
5. Juridische wetenschap (16.00 – 17.00)
Dhr. prof. mr. dr. K.J. de Graaf (hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen)
Dhr. Prof dr. F. Tonnaer (emeritus hoogleraar Open Universiteit Heerlen)
Dhr. Prof. mr. dr. G.A. van der Veen (hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen)
25.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om de minister om een brief
te verzoeken waarin zij een aantal zaken in verband met de AMvB's
voor de Omgevingswet in tabelvorm inzichtelijk maakt

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven
(D66) - 29 september 2016
Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om de minister om een brief te
verzoeken waarin zij een aantal zaken in verband met de AMvB's voor de
Omgevingswet in tabelvorm inzichtelijk maakt - 2016Z17763
De minister verzoeken om de Kamer uiterlijk op 10 oktober 2016 een brief te
sturen waarin zij in tabelvorm een tweetal zaken (zie noot) in verband met de
AMvB's voor de Omgevingswet inzichtelijk maakt.

Besluit:
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Noot:

Dit verzoek is gedaan naar aanleiding van de technische briefing over de
AMvB's voor de Omgevingswet d.d. 29 september 2016. De minister wordt
verzocht met de brief te voorzien in de volgende elementen:
1. Een tabeloverzicht, ten aanzien van de decentrale afwegingsruimte bij het
Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), van de oude en nieuwe situatie voor
wat betreft de maximale- en standaardwaarden in milieuregelgeving.
2. Een tabeloverzicht van de oude en nieuwe situatie van hoe lokale regels op
welk niveau (d.w.z. omgevingsvisie, omgevingsplan e.d.) wanneer precies
bindend zijn voor wie en hoe deze regels waar kunnen ingeroepen en in
welke procedure dat kan.

Milieu
26.

Agendapunt:

Toezichtvisie IenM-Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming (ANVS)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 21 september 2016
Toezichtvisie IenM-Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
(ANVS) - 25268-138
Agenderen voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 17 november
2016.

Besluit:

27.

28.

29.

Agendapunt:

Kabinetsbesluit Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL) en Nota van Antwoord

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 23 september 2016
Kabinetsbesluit Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL)en Nota van Antwoord Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL) - 30175-244
Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving d.d. 6 oktober 2016.

Agendapunt:

Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 26 september 2016
Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3) - 30872-207
Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie d.d. 5 oktober 2016.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage Van Afval Naar Grondstof (VANG)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 26 september 2016
Voortgangsrapportage Van Afval Naar Grondstof (VANG) - 32852-34
Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie d.d. 5 oktober 2016.
EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):

Water
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30.

Agendapunt:

Gesprek met de Deltacommissaris

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar
n.v.t. - 22 september 2016
Gesprek met de Deltacommissaris - 2016Z17157
De commissie heeft besloten om een (openbaar) gesprek te voeren met de
Deltacommissaris over het Deltaprogramma 2017 op 9 november 2016 van
14.00 tot 15.30 uur.
De leden Visser (VVD), Jacobi (PvdA), Smaling (SP) en Geurts (CDA) hebben
zich voor dit gesprek aangemeld.

Besluit:

Noot:

31.

Agendapunt:

28e voortgangsrapportage (VGR28) over het programma Ruimte voor
de Rivier

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 27 september 2016
28e voortgangsrapportage (VGR28) over het programma Ruimte voor de Rivier
- 30080-83
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 12 oktober
2016 te 12.00 uur.
Conform besluitvorming tijdens de procedurevergadering van 7 september 2016
is deze inbrengdatum reeds vastgesteld.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 14 november 2016.

Besluit:
Noot:
Besluit:

32.

Agendapunt:

Tiende voortgangsrapportage (VGR10) van het Tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 27 september 2016
10e voortgangsrapportage (VGR10) van het Tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) met peildatum 30 juni 2016 32698-29
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 12 oktober
2016 te 12.00 uur.
Conform besluitvorming tijdens de procedurevergadering van 7 september 2016
is deze inbrengdatum reeds vastgesteld.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 14 november 2016.

Agendapunt:

30e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 27 september 2016
30e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas - 18106-237
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 12 oktober
2016 te 12.00 uur.
Conform besluitvorming tijdens de procedurevergadering van 7 september 2016
is deze inbrengdatum reeds vastgesteld.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 14 november 2016.

Agendapunt:

Exportondersteuning van de watersector

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 27 september 2016
Exportondersteuning van de watersector - 27625-375
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 14 november 2016.

Besluit:
Noot:

33.

Besluit:
Noot:

34.

Besluit:
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Europa
35.

Agendapunt:

EU-voorstellen week 37-38

Zaak:

EU-voorstel - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 september 2016
EU-voorstellen week 37-38 - 2016Z17745
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

36.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda van de buitengewone milieuraad van 30
september 2016

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 26 september 2016
Geannoteerde agenda van de buitengewone milieuraad van 30 september 2016
- 21501-08-645
Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 11 oktober 2016.
De commissie heeft in een e-mailprocedure d.d. 27 september 2016 besloten
geen schriftelijk overleg te voeren voorafgaand aan de buitengewone
Milieuraad.
BuHa-OS, EU

Agendapunt:

Verslag rapporteurs Single European Sky

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Belhaj (D66) - 29
september 2016
Verslag rapporteurs Single European Sky - 2016Z17744
Het verslag van de rapporteurs Single European Sky alsmede de hierin
genoemde aanbevelingen vaststellen.
Na de vaststelling van dit verslag beschouwen de rapporteurs hun
rapporteurschap als beëindigd.
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 30 november 2016.
De staatssecretaris verzoeken om een kabinetsreactie op het verslag en de
hierin genoemde aanbevelingen, te ontvangen voor het AO Luchtvaart.
De aanbevelingen uit het verslag ter kennisname verzenden aan de nationale
parlementen van de overige EU-lidstaten, de Europese Commissie, het
Europees Parlement en het Slowaakse voorzitterschap van de EU.

Besluit:
Noot:

37.

Besluit:
Noot:
Besluit:
Besluit:
Besluit:

Overig
Geen agendapunten
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
38.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
Besluit: De commissiegriffie verzoeken in beeld te brengen welke
mogelijkheden er zijn om debatten en dertigledendebatten om te zetten in
algemeen overleggen. Dit voorstel bespreken in een volgende
procedurevergadering. De aanvragers van de debatten verzoeken deze
procedurevergadering bij te wonen.
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1. Wetgeving:
• 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen
naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs,
bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
• 34397 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een
kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met
beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen
aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van
nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid
De eerste termijn van de behandeling van dit wetsvoorstel vond plaats in
een wetgevingsoverleg d.d. 27 juni 2016. De commissie heeft op 5
oktober 2016 besloten deze behandeling plenair te vervolgen.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor
hebben ingeschreven.
2. Debatten:
• Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
• Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
• Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
• Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van
verarmd uranium naar Rusland
Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
• Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang
zijn blootgesteld aan een giftige stof
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
• Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
• Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof
Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 7 april 2016.
• Debat over milieuzones
Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 19 mei 2016.
• Debat over asbest
Aangevraagd door het lid Smaling (SP) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 2 juni 2016.
• Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
• Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren
Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
• Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot
Aangevraagd door het lid Voortman (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
• Debat over het kernafval in Petten
Als dertigledendebat aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de
regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016, in de regeling van 8
september 2016 omgezet in meerderheidsdebat.
• Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe
veiligheid
Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 21 september 2016.
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3. Dertigledendebatten:
• Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
• Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan
voor het Deltaplan
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 17 mei 2016.
• Dertigledendebat over de situatie bij de holding Air France/KLM
Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
• Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot
meer doden leidt
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 6 juli 2016.
4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag
Schriftelijk Overleg (VSO))
• VSO Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en
herstelwet (32 127, nr. 219 en nr. 200)
Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
• VAO Sociale veiligheid in het openbaar vervoer (AO d.d. 13 september
2016)
Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)

Rondvraag
39.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Smaling (SP) om een vertegenwoordiger van
Onderstroom uit te nodigen voor het rondetafelgesprek AMvB's
Omgevingswet d.d. 10 oktober 2016

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M.A. Smaling (SP)
- 4 oktober 2016
Voorstel van het lid Smaling (SP) om een vertegenwoordiger van Onderstroom
uit te nodigen voor het rondetafelgesprek AMvB's Omgevingswet d.d. 10
oktober 2016 - 2016Z18124
Een vertegenwoordiger van Onderstroom uitnodigen voor het rondetafelgesprek
AMvB's Omgevingswet d.d. 10 oktober 2016.

Besluit:

40.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Visser (VVD) om een reactie inzake het bericht
'Chemelot loost opnieuw omstreden stof in de Maas'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Visser (VVD) - 4
oktober 2016
Voorstel van het lid Visser (VVD) om een reactie inzake het bericht 'Chemelot
loost opnieuw omstreden stof in de Maas' - 2016Z18126
De minister van Infrastructuur en Milieu om een reactie vragen op het bericht
op nos.nl getiteld ‘Chemelot loost opnieuw omstreden stof in de Maas’ d.d. 3
oktober 2016, te ontvangen voorafgaand aan het Wetgevingsoverleg Water d.d.
14 november 2016.

Besluit:
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41.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Jacobi (PvdA), Van Helvert (CDA), Bruins
(ChristenUnie) en De Boer (VVD) voor een rondetafelgesprek inzake
Maritieme Strategie en de motie Jacobi over maritiem onderzoek

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 4
oktober 2016
Voorstel rondetafelgesprek Maritieme Strategie en de motie Jacobi 2016Z18130
Rondetafelgesprek organiseren op woensdag 26 oktober 2016 van 14.30 tot
17.30 uur. Daartoe is het onderstaande programma vastgesteld, onder
voorbehoud van de beschikbaarheid van de genodigden. Aan het
rondetafelgesprek zullen in ieder geval de initiatiefnemers deelnemen.

Besluit:

Noot:

Blok 1: Maritiem Onderzoek, concurrentiepositie maakindustrie (14.3016.00 uur)
1. MARIN, de heer Buchner
2. Damen Shipyards, de heer Van Terwisga
3. Netherlands Maritime Technology, de heer Krikke
4. MARIN, de heer Van Dooremalen
5. Barkmeijer Stroobos, de heer Veraart
Schorsing 16.00-16.15 uur
Blok 2: Nederlandse vlag en positie jachtbouw en aanverwante
economie, positie Nederlandse zeehavens (16.15-17.30 uur)
1. Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, de heer Dorsman
2. HISWA Vereniging, de heer Dijks
3. Havenbedrijf Rotterdam en Vereniging Nederlandse Zeehavens, de
heer Feenstra
4. STC Scheepvaart en Transport College, mevrouw Kee
5. IRO, de heer Vergroesen
42.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Jacobi (PvdA) en De Boer (VVD) om over de brief
van de minister over certificering zeegaande zeilschepen een
schriftelijk overleg te voeren

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 30 september 2016
Afschrift antwoord op de brief van de BBZ Vereniging voor beroepschartervaart
van 9 september 2016 over certificering zeegaande zeilschepen - 2016Z17924
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vaststellen op maandag 10 oktober te 12.00 uur.

Besluit:

43.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Visser (VVD) en Van Helvert (CDA) om brief over
Belgische investeringen in infrastructuur en over metingen VID inzake
verkeersdrukte Brabant en gegevens hierover van provincie Brabant en
RWS

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Visser (VVD) - 4
oktober 2016
Voorstel van de leden Visser (VVD) en Van Helvert (CDA) om brief over
Belgische investeringen in infrastructuur en over metingen VID inzake
verkeersdrukte Brabant en gegevens hierover van provincie Brabant en RWS 2016Z18139
De minister verzoeken de Kamer voorafgaand aan het algemeen overleg
Transportraad d.d. 16 november 2016 een brief te doen toekomen over de door
de Belgische overheid aangekondigde investeringen in infrastructuur alsmede
over de metingen van de Verkeersinformatiedienst (VID) van de verkeersdrukte
in de grensstreek met België, en de vraag of de gegevens van de VID hierover
verschillen met die van de provincie Brabant en Rijkswaterstaat.

Besluit:
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44.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Van Helvert (CDA) en Bruins (CU) inzake de
positionering van ProRail

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.F. van Helvert
(CDA) - 5 oktober 2016
Voorstel van de leden Van Helvert (CDA) en Bruins (CU) inzake de positionering
van ProRail - 2016Z18213
De staatssecretaris verzoeken de Kamer uiterlijk 19 oktober 2016 een brief te
doen toekomen over de stand van zaken van de herpositionering van ProRail.
Zodra de brief is ontvangen zal daarover een schriftelijk overleg gevoerd
worden.

Besluit:

Overig (besloten)
Geen agendapunten

Griffier:

L. Tijdink

Activiteitnummer:

2016A01030
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